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Protokół nr 50/2017
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 29 listopada 2017 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1515 i zakończono o godz. 1750
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.
Na obrady sesji spóźnił się radny Stanisław Tolisz.
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, mieszkańców gminy.
Ponadto w sesji udział wzięli;
1. Sabina Baryluk
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wińsku
2. Agnieszka Bednarz
- Księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wińsku
3. Monika Myrdzio
- Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji
4. Alicja Kosińska
- Podinspektor ds. oświaty i kultury
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 XLVII i XLVIII 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 uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Wińsko z dnia
26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania, zmienionej uchwałą Nr XXIX/229/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 28
października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Wińsko z
dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w dziennym Domu "Senior +" w Wińsku.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/289/2017 Rady Gminy Wińsko
z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Wińsku w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową w Wińsku w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXVIII/214/2016 Rady Gminy
Wińsko z dnia 30 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
Gminy Wińsko.
15. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
16. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica zawnioskowała o rozszerzenie porządku obrad o
projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Wińsko, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2017.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk przekazała; Uchwała dotyczy zakupu wózka widłowego,
ponieważ wykonanie takiego wózka trwa do 12 tygodni i nie jesteśmy w stanie w tym roku
zapłacić za ten wózek, dlatego 30% po podpisaniu umowy musimy zapłacić a resztę dopiero
jak otrzymamy ten wózek.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Chciałbym zgłosić jeszcze te uchwały, które
były zgłaszane na komisjach, pierwsza uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018, potem kolejna uchwała w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 i trzecia uchwała, o której nie
dyskutowaliśmy na komisjach, projekt tej uchwały wpłynął dziś w sprawie likwidacji
jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Wińsku.
Na obrady sesji przybył radny Stanisław Tolisz (1520)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie rozszerzenie
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Wińsko, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za rozszerzeniem porządku obrad o w/w
projekt uchwały głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie rozszerzenie
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na rok 2018
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za rozszerzeniem porządku obrad o w/w
projekt uchwały głosowało 11 radnych, wstrzymało się od głosowania 4 radnych
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie rozszerzenie
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za rozszerzeniem porządku obrad o w/w
projekt uchwały głosowało 10 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie rozszerzenie
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminny
Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Wińsku.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za rozszerzeniem porządku obrad o w/w
projekt uchwały głosowało 12 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII 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 uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Wińsko z dnia
26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania, zmienionej uchwałą Nr XXIX/229/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 28
października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Wińsko z
dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w dziennym Domu "Senior +" w Wińsku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/289/2017 Rady Gminy Wińsko
z dnia 24 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Wińsku w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową w Wińsku w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXVIII/214/2016 Rady Gminy
Wińsko z dnia 30 września 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
Gminy Wińsko.
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Wińsko, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na rok 2018
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Sportu,
Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Wińsku.
19. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
20. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
obrad z poprawkami.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad z
poprawkami głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLVII i XLVIII SESJI.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że protokoły były wywieszone na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z XLVII sesji
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z XLVII sesji
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z XLVIII sesji
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z XLVIII sesji
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.4.
INFORMACJE I KOMUNIKATY
INFORMACJE WÓJTA GMINY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dzieje się jak zwykle dość dużo, kto nie śledzi
Facebooka może mnie dopytać osobiście, teraz na zdawanie takiej pełnej szczegółowej relacji
myślę, że szkoda naszego wspólnego czasu. Chciałabym dzisiaj Państwu przedstawić w
trzech punktach główne tematy jakie zajmowały mnie w tym okresie międzysesyjnym. Po
pierwsze prace nad projektem budżetu na przyszły rok, a tak naprawdę nad zamierzeniami
inwestycyjnymi na najbliższe dwa lata. Ostatnie lata w których mamy szansę sięgnąć po
prawdziwe, duże unijne pieniądze. Drogi, oświetlenie uliczne, przestrzeń publiczna,
wodociągi, kanalizacja, świetlice. Sześć milionów obligacji, eksperci twierdzą, że są
korzystniejsze niż kredyt, pozwolą na zrealizowanie tak potrzeb jak i marzeń. Dziś mamy
12% zadłużenie, rekordowo niskie, wszyscy nam zazdroszczą mając zadłużenie 40, 50% i
więcej. Po wypuszczeniu tych obligacji nasze zadłużenie będzie sięgać 27%. Drogi,
oświetlenie uliczne, świetlice, bez tego tak zwanego kredytu już nigdy nie sięgniemy po
środki zewnętrzne, bo ich po prostu nie będzie. Rok 18-ty i 19-ty to ostatnie duże rozdanie, w
20-tym tak zwane po przetargowe resztki. Byłam w tym tygodniu na szkoleniu z PROW,
przestrzeń publiczną, zabytki, obiekty pełniące funkcje kulturalne czyli świetlice. Na
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przestrzeń publiczną słabo ale na świetlice znacznie więcej niż się spodziewaliśmy, tyle że
warunki są bardzo powiedziałabym obostrzone, ale jeśli uda nam się je spełnić w 3/4 to
możemy dostać na wszystko. Niestety jest taki minus jak czas, który gra na naszą niekorzyść i
tak w przypadku Baszyna uważam, że za zgodą Państwa zrobimy ten dach na początku roku z
własnych środków bo on po prostu nie doczeka tych pieniędzy unijnych, które zapewne
dostanie, mimo że Baszyn zlikwidował swoje stowarzyszenie co odcina mu 2 punkty, ale
nadal ma wszelkie szanse. Podobnie jest z drogą w Stryjnie tą naszą wewnętrzną, kamienną.
Zgłosiliśmy ją do FOGR-u, bo czekanie na większe pieniądze może skończyć się, większe
dofinansowanie, może skończyć się nieszczęściem, ona jest po prostu niebezpieczna, te
kamienie chodzą razem z ludzkimi nogami i razem z kołami po których jadą. Ale po niektóre
rzeczy musimy się po prostu wyrwać, PROW też dokłada w związku z tym to nie jest tak, że
wszystko za nasze czy też za pożyczone, bo pożyczone można wykorzystywać na inwestycje,
nie można na wydatki bieżące.
Bo najważniejsze, transport publiczny, tego z kredytu finansować ani wspierać finansowo nie
możemy bo jest to wydatek bieżący a bardzo mocno przymierzamy się do tego, żeby
wesprzeć ten transport publiczny, bo jest to kolejna po tym oświetleniu ulicznym, a może i
przed nim, potrzeba ludzka w tej chwili. Nie możemy go wspierać z kredytu ani wspierać bo
to wydatek bieżący i musi być finansowany ze środków bieżących. Wydatki bieżące muszą
się pokrywać z dochodami bieżącymi. Ustawodawca zadbał, żeby gminy nie przejadały
swojego majątku czyli na przykład ze sprzedanego domu, czy sprzedanej działki nie
pokrywały kosztów przysłowiowej kredy dla nauczyciela czy też pensji dla nauczyciela. To
co pozyskujemy na bieżąco, wydajemy na bieżąco i to się musi zbilansować. Wydatki bieżące
muszą się równoważyć, podkreślam z dochodami bieżącymi. Tak zadbał ustawodawca. A
transport publiczny to jest wydatek bieżący, a na przykład dochodem bieżącym nie jest
dochód ze sprzedaży drzewa, które wycinamy każdego miesiąca, bo drzewo to jest majątek i
jest to dochód majątkowy, który możemy przeznaczyć na inwestycje a nie możemy na
wydatki bieżące. Niektórych informuję, niektórym przypominam, niektórym przypominam do
znudzenia, że taka właśnie jest zasada w finansach publicznych, wracając do transportu
publicznego i do fatalnego stanu dróg i do tego, że trzeba być bardzo ostrożnym przy
regulowaniu naszych dochodów bieżących. Dochód bieżący to są podatki, różne opłaty,
dzierżawy, najmy, stąd doskonale pamiętam co mówiłam w kampanii wyborczej w 2014
roku, że sztuką jest pomnażanie podatników, czyli im więcej mieszkańców, im więcej
obywateli, im więcej domów, im więcej zagospodarowanej ziemi a nie odłogiem, im więcej
inwestorów w końcu, tym więcej podatników czyli pieniędzy na wydatki bieżące, potrzebne
żeby utrzymać te instytucje, które zaspokajają potrzeby ludzkie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt przed nami cała sesja, bardzo
prosiłem Panią o przedstawienie informacji, czym się Pani zajmowała a nie przedstawianie
definicji budżetowych, bo na dyskusję o budżecie będziemy mieć czas na komisjach po sesji.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tym się właśnie zajmowałam. Teraz dochodzimy
do punktu najważniejszego
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo proszę o zwięzłe przedstawienie tylko
informacji i komunikatów.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja nie chcę przypominać fragmentów ustawy o
samorządzie, ja mam prawo teraz się wypowiedzieć.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W każdym momencie ma prawo Pani się
wypowiedzieć, tylko proszę o zwięzłość a nie o czytanie definicji ustawowych.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Punkt ostatni. Przyczyną tego, że odstraszamy
inwestorów, że odstraszamy moim zdaniem część z nas i powiat największego inwestora jaki
kiedykolwiek spojrzał w kierunku tego powiatu, już nie mówię, że gminy. Fatalny stan dróg
powiatowych i generalnie nieprzyjazny powiat powoduje, że tych nowych podatników nie
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ma. I punkt trzeci, jest jeden sposób, żeby to zmienić, cieszę się, że Państwa jest dzisiaj tak
wielu. Transport publiczny, stosunek do inwestorów, to wszystko, stan dróg ja właśnie w
ostatnim czasie odbyłam wiele rozmów i politycznych i gospodarczych i społecznych i przede
wszystkim pod naciskiem mieszkańców, których głos zawsze był i będzie dla mnie
najważniejszy, podjęłam decyzję o wdrożeniu procedury odłączenia gminy Wińsko od
powiatu wołowskiego i przyłączenia jej do powiatu lubińskiego. W przyszłym tygodniu
rozpoczynają się konsultacje społeczne, jeszcze w tym tygodniu ogłoszę ich kalendarz,
ponieważ chcę być pewna, że mieszkańcy właśnie tego chcą. Przyjaznego powiatu, który dba
o drogi, który dba o inwestorów, który dba o wszystkie gminy a nie tylko o ulubione.
Następnie prawo mówi, że rada gminy zainteresowanej, powinna podjąć stosowną uchwałę
intencyjną, po czym rada powiatu zainteresowanego powinna podjąć uchwałę intencyjną. Z
mojego rozeznania wynika, że choć do uchwały Rady Powiatu Lubińskiego jeszcze daleko i
bardzo dobrze bo konsultacje społeczne w tej sprawie są najważniejsze, będzie musiała się
pojawić uchwała Rady Gminy Wińsko. Czy ta Rada Gminy Wińsko jeśli opinia mieszkańców
będzie taka, że chce przejść do powiatu lubińskiego będzie szła za wolą mieszkańców, nie
wiem, ale życie jest długie i być może nowi radni to będą ci, którzy właśnie tego zechcą.
Dziękuję Państwu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękujemy bardzo za to mini expose Pani
Wójt, czy wie Pani, Gmina Brzeg Dolny już się odłączyła od powiatu wołowskiego czy
jeszcze ciągle przed nami?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jestem Wójtem Gminy Wińsko a nie Burmistrzem
Brzegu Dolnego.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tak się zastanawiam nad tym jak Brzeg Dolny
się odłączy, Gmina Wińsko.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wystarczy, że gmina Wińsko się odłączy już
powiatu nie będzie.
Radny Stanisław Tolisz zapytał; A do Żmigrodu nie byłoby bliżej?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dyskutować na ten temat będę z Państwem z
mieszkańcami podczas konsultacji społecznej a nie z Państwem (...)
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Teraz przedstawię Państwu informacje i
komunikaty, które dotarły do mnie. Przede wszystkim napisał do nas Pan Tadeusz J....,
pełnomocnik właściciela budynku szkoły w Wińsku. Ksero tego dokumentu Państwo
otrzymali. Też rozmawiałem z tym Panem, nawet był dziś tutaj w Wińsku. Bardzo mu zależy,
tak przynajmniej mówi, zwraca uwagę na to, że w akcie prawnym szkoła, ten teren dalej
figuruje jako szkoła i to ogranicza trochę możliwości jego inwestycyjne, ale pomysł jaki
dzisiaj z kolei zapowiedział, nie wiem na ile brać go poważnie bo nie ma jeszcze formy
papierowej, to taki, że zgłosi się z propozycją pisemną, że na swój koszt wyremontuje
budynek szkoły, odstąpi go gminie na siedzibę gminy i w zamian za to nie będzie chciał
rozliczenia pieniężnego tylko w postaci budynku, czyli wymiany budynku. Nie wiem czy tą
propozycje traktować poważnie czy nie, ale rzeczywiście ta szkoła jako siedziba budynku
gminy to brzmi ciekawie. Najważniejsze żeby Pan rzeczywiście zadbał o tą nieruchomość w
ten sposób żeby ją zabezpieczył. Powiedział, że zabezpieczenie dachu tak czy siak bez
względu na decyzje jakie zostaną podjęte, zostanie jeszcze wykonana w ciągu najbliższych 34 miesięcy więc myślę, że to będzie jakiś taki prognostyk jego dobrych intencji w tym
zakresie. Zwraca się też do Rady Gminy żeby wyznaczyć osobę, która będzie w stałym
kontakcie z pełnomocnikiem, zamiast Pani Wójt, która nie ma czasu, jest często nieobecna,
kontakt telefoniczny nie spełnia zadania a dotychczasowe stanowisko Wójta w tej sprawie jest
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szkodliwe dla gminy i również pośrednio dla społeczeństwa gminy Wińsko. Taki temat
Państwu pod rozwagę.
Drugi temat z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy, Komenda Powiatowa w Oleśnicy
wzywa upoważnionego przedstawiciela Rady Gminy Wińsko do stawiennictwa w dniu 12
grudnia o godzinie 10.00 w charakterze świadka w sprawie niedopełnienia obowiązku w
sierpniu 2017 roku przez Wójta Gminy Wińsko, poprzez zaniechanie powiadomienia
mieszkańców o zanieczyszczeniu wody w wodociągach. Panie Mecenasie w związku z takim
wezwaniem chciałem się zapytać, upoważniony przedstawiciel Rady Gminy Wińsko, czy
powinniśmy podjąć jakąś uchwałę i taką osobę upoważnić, czy treść tamtej uchwały, która
mówi wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu, dotyczące zawiadomienia, to jest
równoznaczne?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Radę reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący tejże Rady.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli ja powinienem się zgłosić w charakterze
świadka.
Wpłynęła w dniu dzisiejszym do mnie skarga na Wójta Gminy Wińsko Panią Jolantę
Krysowatą- Zielnicę w sprawie umowy zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej,
ponieważ jest to świeża sprawa przekażę to zgodnie z całą procedurą do Komisji Rewizyjnej,
skarga mieszkanki Morzyny, myślę, że Komisja Rewizyjna będzie miała się tutaj czym zająć.
A propos tej skargi w sprawie umowy zawartej o wodę, docierają do mnie takie informacje,
że Zakład Gospodarki, nie wiem czy do Państwa sołtysów też, że Zakład Gospodarki
Komunalnej w ostatnim miesiącu wysyła umowy z datą styczniową, gdzie jako reprezentant
jest wpisana Pani Magdalena Ł.... , która w tym czasie była na urlopie wychowawczym z tego
co pamiętam i dlatego Pani Wójt chciałbym zapytać się dlaczego w miesiącu październiku,
listopadzie są wysyłane umowy ze stycznia gdzie reprezentuje zakład osoba, która w tym
czasie przebywa na urlopie a podpisanym jest tylko jako strona dyspozytor, tam jest chyba
Pan Procyszyn?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest pytanie do Pana dyspozytora chyba. Ja
wiem, że były umowy roznoszone osobiście przez pracownika komunalki właśnie w styczniu
i być może niektórzy nie odesłali tych umów podpisanych, teraz kombinuję bo nie wiem o
takiej sytuacji, być może niektórzy nie odesłali, na przykład ja zapomniałam to zrobić ale
zrobiłam to bo byłam w innej sprawie w komunalce, tego pisma tej umowy i dlatego teraz jest
to po prostu kopia, ale mówię być może bo nie znajduję przyczyny dla której miałoby się tak
wydarzyć. W momencie kiedy Pan Wolanin pełnił funkcję kierownika, to dopisywał się w
zastępstwie z tego co pamiętam przy pieczątce ówczesnej kierowniczki, że z upoważnienia
tejże kierowniczki, że jakby nie firmował osobną pieczątką, to są szczegóły na które tak z
marszu nie odpowiem, nie chcę popełnić jakiegoś błędu, bardziej domyślam się, że chodzi o
to ale na pewno to sprawdzę bo jest to jakaś niezręczność. Ale najbardziej wiarygodne wydaje
mi się to, że są to te osoby, które nie odesłały umowy, którą dostały do domu jak akwizytor,
pracownica chodziła i każdemu do domu zanosiła umowę żeby mieć pewność, że zostanie
podpisana, niektórzy powiedzieli, że odeślą, nie odesłali albo ich nie zastała. To może być to
ale nie wiem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo bym prosił Panią o wyjaśnienie tej
sprawy, do mnie sześć osób dotarło z taką informacją, oburzonych dlaczego dostają teraz
umowę, że niby zawierają ją w styczniu, nie ma tam pieczątki ani informacji o Panu
Wolaninie. Dodatkowo zwracają uwagę, że w tej umowie gdy dodawana jest nazwa Gminy
Wińsko to ta nazwa(...) chyba o to chodziło taki był cel tej umowy, że w celu ujednolicenia
VATu?
Mecenas Mateusz Chlebowski; VAT, VATem ale Zakład Gospodarki Komunalnej nie ma
osobowości prawnej, on działa jako tak zwany statio fisci gminy, czyli stroną umowy jest de
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facto Gmina (…) nie pisze się w komparycji umowy, że stroną umowy jest Gmina Wińsko
reprezentowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej reprezentowany przez
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, dlatego mieszkańcy zwracają
uwagę, że w treści tej umowy trzy razy jakby zmienia się ta nazwa, że raz jest właśnie Gmina
Wińsko reprezentowana, raz jest Gmina Wińsko- Zakład Gospodarki Komunalnej. Przekazuję
Państwu te uwagi, bardzo proszę o wyjaśnienie tego stanu rzeczy.
Wpłynęło do nas, pismo Pani Marszałek Mańkowskiej, które przekazuje pismo Pana Michała
K.... z prośbą o interwencję w związku z brakiem określenia przez Wójta Gminy Wińsko
warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu. Z tego co wiem sprawa ta się
ciągnie już od 2013 roku, to jest obszerna dokumentacja. Panie Mecenasie czy Pan
zapoznawał się z tym pismem może?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Z pismem się nie zapoznawałem aczkolwiek tę sprawę
prowadzi Pan (…).
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja mam prośbę, żeby Pan zobaczył i czy to
spełnia formę skargi czy na przykład Komisja Rolnictwa powinna się tym zająć i powinniśmy
w jakiś sposób odpowiedzieć Panu. Z tego co wiem, to Pan K... podnosi zarzut, że od ponad
roku trwa tutaj w gminie procedura wydania warunków zabudowy, jego zdaniem jest to zbyt
długi czas i przez to ponosi wymierne straty, poprzez to że jedna z jego działek jest zalewana
poprzez brak tej zgody.
Kolejne pismo jakie wpłynęło to było pismo skierowane do Starostwa Powiatowego w
Wołowie ale też do wiadomości do Przewodniczącego Rady, Pani Krystyna K..., której skargę
kiedyś rozpatrywaliśmy, w tym momencie pisze, że zgłasza swój sprzeciw w sprawie planów
Pani Wójt dotyczących wyburzenia istniejących obiektów na działkach. Chcę nadmienić, że w
wyniku wyburzenia tych budynków gospodarczych i pracy ciężkiego sprzętu budowlanego
wiosną 2017 roku nasz budynek mieszkalny, który bezpośrednio sąsiaduje z tymi budynkami
popękał w wyniku prowadzonych prac. Chcę poinformować Starostwo, że Wójt Gminy część z
tych budynków gospodarczych nielegalnie wyburzyła już wcześniej na wiosnę 2017 roku,
natomiast obecnie poprzez złożenie tego wniosku do Starostwa chce zalegalizować bezprawne
dokonanie przez nią wyburzenia w 2017. Pani Wójt, czy rzeczywiście sytuacja miała miejsce?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Skarga Pani była nie tyle rozpatrywana co uznana
za bezzasadną, warto to powiedzieć bo to jest taka a trzy kolejne skargi na Panią Wójt tyle, że
wszystkie trzy na przykład uznane za bezzasadne. Czy my jesteśmy teraz na Komisji
Rewizyjnej? Pytanie moje. Nie, w takim razie nie odpowiem na to pytanie. Muszę mieć
szansę się przygotować, muszę mieć termin Komisji Rewizyjnej, wtedy będziemy rozmawiać.
Teraz nie jesteśmy na Komisji Rewizyjnej, ja nie znam tego dokumentu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dobrze, to zastosujemy tą procedurę Komisji
Rewizyjnej. W takim razie zostanie to skierowane do Komisji Rewizyjnej jako kolejna
skarga na działalność Wójta Gminy Wińsko. Treścią moim zdaniem różni się od treści
ostatniego pisma, na inne rzeczy jest tutaj zwrócony nacisk.
Mecenas Mateusz Chlebowski; W pierwszym odruchu można by rzec, że nie to w jaki
sposób pismo zostało nazwane, (…) tylko treść pisma i w pierwszym odruchu można by
stwierdzić, że jest to skarga, niemniej jednak Pan który jest autorem, Pan K... wskazuje
wszędzie, nie posługuje się Wójt Gminy Wińsko czy nikogo personalnie nie wskazuje, tylko
wskazuje Gmina Wińsko, tutaj clou problemu jest w ostatnim akapicie, zadaje pytania,
niemniej jednak te pytania są przedmiotem toczących się postępowań więc w związku z tym
należało by uznać że nie jest to skargą a Rada Gminy nie ma uprawnień do tego, żeby
interweniować w ramach toczących się postępowań. (…) nie śledziłem tego Pan Litwicki się
tym zajmuje, nie wiem na jakim to jest etapie, niemniej jednak jeżeli Pan uważa, że coś jest
tutaj prowadzone przewlekle, to oczywiście w tym zakresie są stosowne środki, może złożyć
skargę na bezczynność czy zażalenie, że w jakimś terminie decyzja nie została wydana.
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Niemniej jednak adresatem tego pisma nie powinna być Rada Gminy, bo Rada Gminy nie
dysponuje narzędziami prawnymi, które umożliwiały by tejże Radzie podjęcie stosownych
rozstrzygnięć w tym zakresie. Tutaj na te pytania odpowiedzą organy zgodnie z nazwijmy to
instancyjnością. Nie wiem na jakim to jest obecnie etapie ale dotyczy to stricte toczących się
postępowań administracyjnych.
Chwilowo salę obrad opuścił radny Józef Kaczmarek, radny Lech Pawłowski
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dobrze, ponieważ to trafiło do nas za
pośrednictwem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, bardzo bym prosił Pana o
przygotowanie takiego wzoru odpowiedzi, żebyśmy mogli tutaj Pani Marszałek odpowiedzieć
w ten sposób. że Rada Gminy jednak nie jest właściwa do rozpatrywania tego pisma, i ja
wtedy jak Pan to przygotuje wyślę tą informację do Pani Marszałek.
Ad.5.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że po sesji planowane jest
posiedzenie połączonych komisji na których będzie omawiana propozycja budżetu zgłoszona
przez Panią Wójt.
Sołtys sołectwa Wyszęcice Radna Barbara Żeliźniak; Chciałam spytać Pani Wójt, napisałam
pismo 6 listopada w imieniu własnym i w imieniu mieszkańców Państwa Z... ponieważ mają
pod swoją posesją koło transformatora taką ogromną kałużę, typu stawek i chciałam spytać co
w tej kwestii można zrobić, czy są jakieś działania podejmowane, żeby ewentualnie pozbyć
się tej wody, która się tam nagromadziła?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Byli fachowcy, trzech rożnych, każdy mówi co
innego, w tej chwili jest czwarty i ma to wycenić, ponieważ chyba z różdżką będzie szukał
gdzie ten przepust się znajduje. Sprawa jest cały czas w toku żeby jeszcze zdążyć z resztek
pieniędzy tegorocznych to zrobić, więc wysłaliśmy tam teraz wykonawcę (…) bardzo ciężki,
poważny przepust, który powinien sobie z tym poradzić. Także natychmiast tam byli
pracownicy z urzędu, później budowlaniec, inspektor nadzoru, wszyscy po kolei, komunalka i
w tej chwili prywatny wykonawca, który daje największe szanse, że się to zrobi. Na moment
jest to pociecha bo bez zrobienia, projekt przygotowujemy na przyszły rok, udrożnienia stawu
i rowu prywatnego, który przez nie biegnie, będzie to zawsze rozwiązanie doraźne. Ale ludzie
pracują nad tą sprawą.
Sołtys sołectwa Wyszęcice Radna Barbara Żeliźniak; Można liczyć na pozytywny zwrot?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeśli tylko starczy nam pieniędzy w tym roku to
tak.
Na salę obrad powrócił radny Józef Kaczmarek, radny Lech Pawłowski
Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa ja może troszeczkę inne
mam zdanie jak Pani Wójt jeżeli chodzi o powiat. Jak Państwo wiecie w ostatnim czasie
została zrobiona droga w Głębowicach, teraz jest robiony chodnik do Trzcinicy, poszerzenie
tej drogi to będzie służyć jako chodnik, nie wiem z czego to wynika, że zła współpraca jest z
powiatem. Ja tego nie odczuwam. To co mają powiedzieć w takim razie w poprzedniej
kadencji metra nie zostało zrobionego przez powiat na naszym terenie. Teraz proszę Państwa
Piłsudskiego, w Głębowicach, poszerzenie tej jezdni, wojewódzka droga, Dąbie też. Nie
wiem Pani Wójt, naprawdę ja posłużę się nazwiskami nie dzisiaj bo to będzie na pewno czas
na to, osoby które się przychyliły do tego ale gro ludzi naprawdę, na czele z Panem Starostą
stara się o ten powiat, stara się o te drogi w miarę właśnie możliwości jakie mają. W
poprzedniej kadencji powtarzam jeszcze raz, byłem radnym, nie został zrobiony jeden nawet
kilometr drogi na naszym terenie i pomimo to nikt nie zastanawiał się, poprzedni Wójt czy
Rada, że wychodzimy z powiatu wołowskiego. Proszę Państwa, Pani Wójt, ja naprawdę mam
za co dziękować dla powiatu i dzisiaj to robię. A co się stało tak ładnie, pięknie wyglądała ta
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współpraca, przychodzili radni powiatowi na początku, teraz nie wiem co się stało. Ale
pomimo to, nawet tej złej współpracy jak to Pani mówi, jednak inwestują w nasze drogi na
terenie gminy Wińsko i za to im bardzo dziękuję.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ad vocem tylko to, że w projekcie budżetu Pani
zaproponowała 200.000zł na remont dróg powiatowych, ja będę wnioskował na pewno o
zwiększenie tej kwoty, bo patrząc na to jak nam idzie współpraca z powiatem, mamy szansę
w przyszłym roku naprawdę na remont kilku kolejnych fragmentów dróg powiatowych.
Sołtys sołectwa Węgrzce Radna Regina Grębosz; Chciałabym żeby jednak powiat się
zainteresował drogą w Węgrzcach, bo ta nasza droga to jest, kto jeździ to wie, a jakoś nikt nie
zauważa tej drogi. To jest odcinek nie tak długi a tak podziurawiony jak mało który.
Chwilowo salę obrad opuściła radna Joanna Skoczylas
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeśli mogę dodać ja złożyłam do Starostwa taki
wniosek jakby priorytety gminy Wińsko jeśli chodzi o drogi, z zapytaniem w jakich latach
planuje, bo nie wiadomo nigdy czy się uda, które drogi bo priorytetami dla nas są drogi, które
łączą nas ze światem i te drogi są zawsze wyżej punktowane. Po pierwsze droga która
prowadzi do S5 do Żmigrodu przez Stryjno, Białawy. Po drugie do Smogorzówka i Pełczyna
bo jest w rewitalizacji, można uzyskać nawet 85% dofinansowania. Po trzecie droga która
łączy drogę krajową z drogą wojewódzką właśnie przez Węgrzce i Kozowo itd. a jeśli nie ma
na tak duże inwestycje, to robić wewnątrz wsi ponieważ niszczy nam się infrastruktura i
prywatna i komunalna. W odpowiedzi dowiedziałam się, że w przyszłym roku planowane jest
złożenie wniosku żeby w roku 19 robić drogę ze Smogorzowa do Rudawy. Dlaczego akurat te
bardzo mało uczęszczaną, a to po to żebym ja powiedziała, jak to do Rudawy? Proszę do
Węgrzc. A bo ona mieszka w Węgrzcach a Rudawa ją za to znielubi że ona tak powie. Otóż ja
tak nie powiem, priorytety które drogi są nam potrzebne określa gmina, użytkownik. Pan
Starosta napisał mi tylko o Smogorzów -Rudawa i to że złoży wniosek na finansowanie te ze
środków publicznych państwa polskiego na rok 19. Do póki nie zaspokoimy w jakimś takim
stopniu bezpiecznym naszych potrzeb drogowych na naszych gminnych drogach, nie możemy
się szastać wielkimi pieniędzmi żeby dokładać się do dróg innych właścicieli, którzy to mają
obowiązki wobec nas, użytkowników, dlatego, że są to ich drogi. I dopóki ludzie chodzą po
kolana w błocie po drogach gminnych, dopóki nie mogą się dostać, muszą jechać objazdami
kilka kilkanaście kilometrów, bo droga gminna się nie nadaje do użytku dopóty musimy być
bardzo oszczędni we wspieraniu innych, możniejszych właścicieli dróg, które przebiegają
przez teren naszej gminy.
Na salę obrad powróciła radna Joanna Skoczylas
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękuję bardzo, mam nadzieję że remont
mostu w Ścinawie zostanie zakończony jak najszybciej, tak żebyśmy jednak objazdami nie
jeździli do powiatu w Lubinie.
Sołtys sołectwa Wyszęcice Radna Barbara Żeliźniak; Chciałam zgłosić, ponieważ już ponad
miesiąc czasu czekam na oświetlenie w postaci trzech lamp, które ponad miesiąc czasu już
nie świecą. Trzy albo cztery razy już zgłaszałam tą sytuację, Wyszęcice taka wieś która jest
po prostu kręta, ma mnóstwo dróg i nie mamy lampy.
Chwilowo salę obrad opuściła radna Regina Grębosz
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Z umowy wynika, że powinni to zrobić w dwa
tygodnie jeżeli nie dotrzymują umowy to będą płacić kary więc zakładam, że to wszystko
Paulina Rudnicka jeśli do niej Pani to zgłaszała, kalkuluje. Ja się w tym tygodniu widziałam z
dyrekcją Taurona, ponieważ ociągają się z realizacją naszej umowy na dowieszki i dziś
dostałam telefon, że może to jest oni twierdzą przez te wichry, katastrofy, było tyle lamp
zniszczonych, że oni zatrzymali inwestycje, prowadzą tylko naprawy i dziś się dowiedziałam
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że przetarg nie wyszedł, nie zdobyli tych opraw i w piątek rozstrzygają inny przetarg, może
się ktoś zgłosi i te nowe lampy będą. Więc nie chcę tłumaczyć się za Taurona bo pojechałam
się z nimi awanturować dlaczego się ociągają, ale jeśli tego nie zrobili a wiedzą na pewno że
mają to zrobić, nie dotrzymują warunków bo mają w umowie wpisane, że płacimy znacznie
więcej za rachunki ale do dwóch tygodni czy nawet do 10 dni już w tej chwili z głowy nie
pamiętam, mają to zrealizować w umowie wpisane są także te kary. Ja wiem, że mieszkańcom
to niewiele daje, że Tauron zapłaci jakąś karę czy obniży jakiś rachunek, skoro on ma ciemno
ale proszę wybaczyć, nie ma służb w gminie które miałyby kompetencje albo prawo
naprawiać lampy a na Tauron możemy tylko naciskać, takie naciskanie na monopolistę daje
czasami takie efekty jak w tym przypadku.
Sołtys sołectwa Wyszęcice Radna Barbara Żeliźniak; Rozumiem, tylko mówię że te punkty są
takie strategiczne.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nawet gdyby nie były strategiczne oni mają
obowiązek to zrobić a tego nie robią.
Sołtys sołectwa Wyszęcice Radna Barbara Żeliźniak; Ostatnio była taka sytuacja, brali śmieci
wielkogabarytowe po prostu nie zauważyli, że jest dodatkowo jedna jeszcze uliczka, którą
zostawili. Musiałam zgłaszać żeby jeszcze z Krzelowa wracali i brali kolejne śmieci.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie Pani jedna i nic się nie stało, od tego jest sołtys
żeby zgłosić, że ktoś pominął jakąś nieruchomość albo nie zauważył.
Sołtys sołectwa Wyszęcice Radna Barbara Żeliźniak; Tak, tylko teraz jak zgłaszam to będzie
myślał, że ja po prostu ignoruję i nie zgłaszam a ja po prostu cały czas ponaglam.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jak mi raz nie zabrali to sama zadzwoniłam. Także
każdy mieszkaniec ominięty też może sam zadzwonić do gminy i powiedzieć.
Sołtys sołectwa Wyszęcice Radna Barbara Żeliźniak; Tylko mówię, że to jest konsekwencja
braku światła, to że wrócili i dzwoniłam to nie jest problem.
Sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; Pan Kaczmarek chwali się, że robi się w
Głębowicach, proszę Pan Tolisz jedzie, Pan Kaczmarek jedzie i widzi moje sołectwo jak jest.
Wjazd na były PGR, tam nie idzie wjechać, dwa tygodnie proszę Pana dyrektora żeby
frezowiny przywieźć i żeby ludzie mogli wjeżdżać, to jest dwa tygodnie. Kazali mi wodę
wymiatać że mi przywiozą. Przywiozą frezowinę żeby ludzie mogli wjeżdżać. Wymiotłam
wodę bo deszcze padały do dzisiaj nie ma frezowiny. Dzisiaj rozmawiałam z Panem
dyrektorem, proszę co zrobić. Niech Pani się postara o swój sprzęt, jakiś traktor, frezowinę
dostanie Pani. Jedna wioska jest że może zawieźć frezowinę, można pobocze, co w Białawach
się robi na krzyżówce? Panie Kaczmarek, jeździe Pan na sesję, widzi (…) Wszystkich
radnych nas obowiązuje żeby zobaczyć co się w terenie dzieje.
Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; Ja nie wiem dlaczego to akurat
skierowane jest do mnie tylko stwierdzam fakty, że coś się dzieje a jeżeli chodzi o PGR ten
wjazd to nie jest droga powiatowa?
Sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; Przepraszam Panie Kaczmarek bo to już
jest wałkowane więcej jak trzy tygodnie, bo się upierali że to jest mój wjazd i nie należy, sam
wjazd jest obowiązkiem do powiatu.
Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa ja przypominam był taki
dobry zwyczaj, że gmina zawsze Pani Wójt czy Pan Wójt, poprzedni wójtowie starali się o
frezowiny, my jak to radni tylko na to żeśmy zabezpieczyli środki, fundusze. Od jakiegoś
czasu, od dwóch lat nie ma żadnej inicjatywy ze strony gminy żeby pozyskiwać te frezowiny,
bo nie ma współpracy dobrej z powiatem, to jest moja odpowiedź. Przejdziemy do powiatu
lubińskiego może to w formie żartu, może będą frezowiny.
Sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; W Głębowicach jest koparka, jest
ładowarka i są samochody ciężki sprzęt jest i do Biaław nic? To jest pod zarząd dróg
powiatowych, nie pod gminnych.
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Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; To dlaczego do mnie to pytanie? Nie
wiem.
Sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; Nie wszyscy jedną miarką są traktowani.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani sołtys będziemy prosić dyrektora Czarnego
o zainteresowanie się tą sprawą, obiecuję.
Sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; Ja dzisiaj z nim rozmawiałam przed
wyjazdem na sesję, prosiłam, błagałam.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Powiedział jakiś konkretny termin?
Sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; Tak obiecali, że mam transport swój
wziąć i frezowinę sobie przywieźć już się zgodziłam, że mieszkańcy sami rozsypią tylko żeby
frezowinę przywieźli.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale powiedział w jakim terminie to zrobi?
Sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; Już trzy tygodnie obiecuje i dalej nie ma.
Radny Stanisław Tolisz; Nie wiem do czego Pani wspomniała moje nazwisko?
Sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; Bo Pan radny jest z naszego terenu.
Radny Stanisław Tolisz; Ja Panią zapytam inaczej, czy to jest podstawa ku temu żeby powiat
wołowski opuszczali? Ja Pani powiem, że taka sytuacja była, że była droga do Staszowic,
gmina nie miała za co zrobić wtedy, powiat poszedł na rękę, z Panem Olejniczakiem się
dogadali, zamienili drogę gminną na powiatową i powiat zrobił tę drogę i my mamy narzekać
na powiat? Z powiatem nie ma współpracy, no Pani tak powiedziała?
Sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; Tak bo nie ma.
Radny Stanisław Tolisz; Ale czy to jest podstawa ku temu żebyśmy rzucali powiat wołowski?
Sołtys sołectwa Białawy Wielkie Elżbieta Żygadło; Ja nie mówię żeby rzucać ale mówię w
Głębowicach frezowina jest (...)
Radny Stanisław Tolisz; Do kogo Pani ma pretensje? Do mnie ma Pani pretensje? Do
Kaczmarka ma Pani pretensje? Do Pani Wójt trzeba mieć pretensje, niech Pani Wójt się
zajmie tym. To jest pytanie do Pani Wójt i Pani Wójt teraz Pani powinna to odpowiedzieć.
Dlaczego Pani pyta si mnie i Kaczmarka? Dyskusja sołtysów, mówi Pani do Pani Wójt, nie
słyszę żeby Pani Wójt odpowiedziała coś dla Pani.
Radna Anna Górska: Proszę Państwa, takiej współpracy jaka w tej chwili jest jeśli chodzi o
mieszkańców, jeśli chodzi o powiat, jeśli chodzi o wykonanie dróg, życzyłabym sobie żeby
była w przyszłości. To nie jest pod kątem że wykonana droga jest w Dąbiu. To jest droga
przez mękę. To jest droga której włodarz gminy nie chciał tej drogi, której włodarz gminy
konserwatora drugiego nam sprowadził, że włodarz gminy nie umiał podpisać porozumienia
w terminie, prace się opóźniały. Proszę Państwa tyle dróg ile zostało zrobionych w tej
kadencji, kiedy mamy radnego powiatowego Adamczaka, kiedy jest Starosta Pan Nejman,
proszę Państwa ludzie honoru, w 2008 roku starostą był Pan Nejman, napisał do społeczności
dębiańskiej wykonam wam te drogi dwie, Buszkowice i Dąbie, zdążył Buszkowice, nie
wybrany został na następną kadencję. Mało jest ludzi honoru którzy pamiętają co obiecają
ludzie i dobro ludzi leży im na sercu. Proszę przeanalizować ile dróg zostało zrobione.
Pierwsze tu pod nosem droga Piłsudskiego. Gdyby nie radny Pan Adamczak nie było by tej
drogi i dzisiaj my tak dziękujemy, dajemy do powiatu lubińskiego bo co się dzieje? Wszystkie
drogi od razu nie zrobią. Proszę Państwa 20 lat droga w Dąbiu bo pobocza, bo chodnik, bo
wreszcie zabytek poprzedni włodarze wymyślili z powiatu i nikt nie pochylił się nad tym żeby
wyjaśnić, żeby to doprowadzić do końca. Ten zarząd, ten Starosta Nejman, ten radny powiatu,
tym ludziom to co im się należało po prostu otrzymali. I to jest też łącznik jak tu podkreślała
Pani Wójt, między drogą wojewódzką i drogą krajową.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przypomnę, że drogi powiatowe z definicji one
są powiatowymi.
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Radna Anna Górska: Proszę Państwa, nie mogę, przykro mi kiedy słucham coś takiego, nigdy
tak, ja jestem piątą kadencję radną nie było dróg powiatowych zrobionych jak w tej kadencji.
I proszę Państwa pewnie, że wszystko nie można od razu, jakaś iskierka nawet w tej
frezowinie jest a frezowin na początku tej kadencji było bardzo dużo. Były wywożone tutaj
wszystkie te wsie ja widziałam było, ja też nie otrzymałam frezowiny na miejscowość,
składaliśmy podanie, no ale trudno nie wszystko od razu.
Na salę obrad powróciła radna Regina Grębosz
Chwilowo salę obrad opuścił radny Daniel Moczydłowski
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Frezowina z dróg krajowych Pani radna, którą ja
kupiłam 1000 ton a 1030 dostałam w prezencie od dróg krajowych, powiat nie dał ani
kilograma frezowiny.
Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa, to nie jest akurat aluzja
do Pani Pani Żygadłowa, ale gdzie żeście byli wtenczas, nikt nie mówił jak żeśmy sami robili
wszystko, sami chodniki robiliśmy, wjazdy, parkingi, sami żeśmy się narobili jako
mieszkańcy i teraz ta droga przez te 20 czy 30 lat, że była taka nieprzejezdna to jest taki
bonus dla tych mieszkańców, że na prawdę postarali się. Sami żeśmy zrobili chodniki,
wjazdy, te korytka, odwodniliśmy wszystko, rowy pokopaliśmy sami i teraz się nam
wypomina, że dostaliśmy drogę? Proszę Państwa, Pani Żygadłowa niech Pani pokaże taką
drugą wioskę takich ludzi, że są tak zaangażowani, że wychodzą od małego dziecka do
starszych ludzi, że chodzą pracują, robią. W Trzcinicy w Głębowicach i teraz się mówi, że są
jakieś frezowuiny, to frezowiny nie są moje, to są powiatu. Tam frezowiny są złożone, nie
wiem kto je będzie brał z tego co słyszałem inna wioska z terenu gminy Wińsko. One nie idą
gdzie indziej na zachodnią stronę, zostają tu na naszym terenie. Wtenczas proszę było
zobaczyć jakie nasze było zaangażowanie mieszkańców, a teraz wypominanie że zostało
zrobione kilometr przez 30 czy 20 lat drogi. Wie Pani co, Pani mnie nie obraża tylko obraża
tych mieszkańców naszych.
Radna Anna Górska; Proszę Państwa ja chciałam przypomnieć, proszę mi wskazać radnego,
który dwa lata odśnieża miejscowości swoją i okoliczne w czasie zimy i za to powiat mu
zrobił chodnik. Proszę, który wkład swojej pracy włożył jak nie Pan radny Tolisz. Dlatego
też prawda musi być prawdą. Dziękuję.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Chciałam przypomnieć, że drogę w Głębowicach w 50%
sfinansowała gmina.
Ad. 6.
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; W pierwszej kolejności chciałam wprowadzić
autopoprawkę, autopoprawką wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim dla sołectwa
Wińsko, zmienia się klasyfikację budżetową na zadaniu "Remont chodnika ul Mickiewicza" z
rozdziału 60016 4300 na rozdział 60016 4210 w kwocie 11.520,58zł. Rezygnuje się z
zadania "Remont nawierzchni drogi gminnej do Rogówka" w kwocie 4.000, z zadania
"Utrzymanie zieleni" w kwocie 2.000 i "Remont nawierzchni drogi polnej Wińsko- Węgrzce"
w kwocie 1.500 i przenosi się te środki na zadania "Remont chodnika ul. Mickiewicza" w
kwocie razem 7.500. W związku ze zmianą, zmianie ulegnie załącznik 2 , załącznik 5.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica dodała; Właśnie na tym szkoleniu z PROW
dowiedzieliśmy się o ograniczeniach jakie wynikają ze środków przekazywanych na
przestrzeń publiczną, jeśli Minister Rolnictwa tego nie zmieni, to nie pozyskamy środków na
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deptak Mickiewicza, w związku z tym zakup kostki żeby robić własnym wysiłkiem ten
chodnik jest na wskroś rozsądne, bo szanse na pozyskanie środków zewnętrznych bardzo
zmalały, stąd co prawda w ostatniej chwili ale też ta wiedza jest bardzo świeża, dopiero z tego
szkolenia , ten wniosek jest bardzo zasadny i rozsądny.
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 ZMIANY UCHWAŁY NR XI/72/2015 RADY
GMINY WIŃSKO Z DNIA 26 CZERWCA 2015R. W SPRAWIE USTALENIA
SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZYZNAWANIA I ODPŁATNOŚCI ZA
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ
SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO
ZWOLNIENIA OD OPŁAT, JAK RÓWNIEŻ TRYBU ICH POBIERANIA,
ZMIENIONEJ UCHWAŁĄ NR XXIX/229/2016 RADY GMINY WIŃSKO Z DNIA 28
PAŹDZIERNIKA 2016R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XI/72/2015 RADY
GMINY WIŃSKO Z DNIA 26 CZERWCA 2015R. W SPRAWIE USTALENIA
SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZYZNAWANIA I ODPŁATNOŚCI ZA
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ
SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO
ZWOLNIENIA OD OPŁAT, JAK RÓWNIEŻ TRYBU ICH POBIERANIA.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wińsku p. Sabina Baryluk.
Kierownik GOPS Sabina Baryluk; Tak jak mówiłam już na komisjach, zmiana wynika z
sytuacji że 1 stycznia 2018 roku zmianie ulega najniższe wynagrodzenie i w tej sytuacji
musimy zapłacić 13,70 zł brutto dla każdej opiekunki za świadczoną godzinę usług, dlatego
też z kalkulacji kosztów wynika, że koszt godziny usług kosztowałby od 1 stycznia 16,45zł.
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 OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD
PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W DZIENNYM DOMU "SENIOR +" W
WIŃSKU.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Radny Moczydłowski prosił o uszczegółowienie
pewnych rzeczy.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Tak, przekazałam Państwu ten załącznik, to jest
kwota wydatków planowana na przyszły rok na utrzymanie domu. Na początek prosiłabym
tak jak mówiłam na komisjach o wprowadzenie autopoprawki w §5 zamiast pracownika
socjalnego Urzędu Gminy Wińsko, powinno być pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wińsku i dodatkowo zauważyłam, że §8 staje się §7 a §9 staje się §8 w
przedmiotowej uchwale. Uchwałę szczegółowo omawiałam na komisjach, określa ona sprawy
związane z ponoszeniem opłat za pobyt w dziennym domu „Senior +”.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proszę przypomnieć ile rocznie Gmina Wińsko
będzie ponosiła, jakie będą koszty utrzymania domu "Senior+"?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska;P
Planowane koszty nasze to jest 168.413 jak wynika z
załączonej tabelki. Dodatkowo Ministerstwo będzie ogłaszać, nie ma jeszcze w tej chwili ale
ma ogłosić, może w grudniu na dniach, utrzymanie jednego miejsca to jest kwota
dofinansowania do 300zł na jedno miejsce na miesiąc, czyli licząc przez cały rok to byśmy
otrzymali dofinansowanie dodatkowo 54 tys. całość wynosi 222.413zł, średni koszt
utrzymania jednej osoby, jednego miejsca 1235,62 zł miesięcznie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli tak naprawdę roczny koszt to nie jest te
160 tys. tylko 220?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Tak, planowany.
Na salę obrad powrócił radny Daniel Moczydłowski
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W przypadku nie otrzymania tej dotacji, gmina
poniesie koszt 220 tys. nie 160. W ramach tej kwoty ile osób planowane jest że zostanie
objęte tą opieką?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska;15 osób.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; 15 osób w skali miesiąca czy roku?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Każdego dnia, grupa stała.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziennie, każdego dnia, łącznie z sobotami i
niedzielami, tak.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Nie, dwadzieścia dni roboczych.
Radny Stanisław Tolisz; Niezrozumiałym dla mnie jest fakt, że pierwszeństwo będą miały
osoby, które są samotne. Jak to się będzie miało w tym przypadku jeżeli osoba starsza
wiadome, że nie dojedzie, czyli co będą to tylko osoby z Wińska które dojdą? Podejrzewam,
że osoby które są w wieku 75+, to nie wszyscy jeżdżą samochodami. Jak to będzie się miało,
czy to będzie tylko dla Wińska czy nie? Druga sprawa czy to będzie określona ilość osób
czyli 15 i ciągle ci sami, czy będzie rotacja jakaś?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Raczej ci sami, chyba że osoba w trakcie zrezygnuje.
Radny Stanisław Tolisz; Nie powinno być takiej myślę odpowiedzi że raczej, to powinno być
wiadome.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Wie Pan jak ktoś zrezygnuje w trakcie roku, czy z nie
daj Bóg przyczyn naturalnych umrze, to jest wiadoma sytuacja.
Radny Stanisław Tolisz; Czyli 15 osób stałych. Jak to będzie zakwalifikowane, kto?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Tworzony będzie regulamin, do regulaminu będzie
załączony wniosek, taka osoba będzie składała wniosek, potem będzie to weryfikowane.
Radny Stanisław Tolisz; Czyli praktycznie dla tych 15 osób będzie to 222 tys.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Na rok. Tak.
Radna Anna Górska; Wtedy kiedy zatwierdzaliśmy projekt „Senior”, zapytałam Panią kto
będzie tam objęty, zakwalifikowany do tego domu seniora, czy tylko mieszkańcy Wińska, nie
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mogą być mieszkańcy z naszej gminy. I powiedziała mi Pani, że dojazd jakimś busem i itd.
teraz jest całkiem inna rozmowa, inaczej to wygląda. Sensowne jest to dla mnie, żeby do tego
domu seniora na prawdę byli objęcie, jeżeli już ta kwota 220 tys. na tych 15 osób to
mieszkańcy poszczególnych też miejscowości bo tam jest też wiele takich osób
kwalifikujących się tutaj. Ale znając praktyki, które są na przykład w innych jednostkach
budżetowych, (…) to jest tylko preferencyjnie Wińsko i okolice. Dlatego też proszę o
uściślenie i jak to będzie faktycznie wyglądać. Druga sprawa wydaje mi się, że tą uchwałę ja
osobiście zagłosowałabym za nią gdy będą już jasne prawidła, ile dotacji otrzymamy, kiedy ją
otrzymamy i wtedy uruchomimy działalność tego domu seniora, według mnie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę Państwa wszystko wyjaśni nabór a naboru
nie możemy zrobić nie mając stawek bo ludzie nie mogą się decydować na coś o czym nie
wiedzą ile ich będzie kosztowało, więc nabór bo może się okazać, że jest bardzo duże
zainteresowanie na wioskach daleko od Wińska, może się okazać że jest małe
zainteresowanie. My nie wiedząc ile jest osób zainteresowanych z terenu gminy i z których to
wiosek nie możemy planować transportu no bo nie możemy planować czegoś czego nie
wiemy a nie możemy tego wiedzieć dopóki nie mamy naboru. I teraz być może będzie
olaboga 15 osób na początek trudno uzbierać, bo nie będą zainteresowani a być może będzie
wielki bum i się okaże, że chce 50 osób, stąd są te kryteria. Osoba która ma jakąś rodzinę nie
jest samotna, nie siedzi sama w domu przy piecu, ma mniejszą potrzebę bycia w takim
miejscu, niż osoba, która jest skazana na siebie i swojego kota. Czy to jest osoba którą będzie
miał kto przywieźć, czy to jest osoba po którą będziemy jeździć? Jeżeli my nie wiemy czy ta
osoba istnieje, jest zainteresowana, odczuwa taką potrzebę czy nie, to nie możemy tego
kalkulować. Dlatego żeby ogłosić nabór, bo oczywiście panie z GOPS robią rozeznanie w
terenie i podejście jest entuzjastyczne ale to jest tak samo jak z wieloma innymi rzeczami,
entuzjazm na początku a potem a nie chce mi się. W związku z tym musimy to
przeprowadzić, żeby to uruchomić do końca roku musimy wiedzieć co ludziom proponujemy,
za jakie stawki, wtedy zrobić ten nabór wtedy zobaczyć czy te kryteria trzeba stosować czy
nie, czy akurat zainteresowanych jest tyle ile trzeba czy jest ich więcej skąd oni są i też do
końca roku powinniśmy znać czy na początku roku te dofinansowania. Po prostu jeśli
zewnętrznych środków nie będzie to nie jest tak, że całe pieniądze będziemy żądać od gminy,
będziemy potaniać funkcjonowanie, szukać sponsorów a także szukać w środkach gminnych.
Zawsze jest tak gdy tworzy się coś nowego. Materia ludzka nie jest tak przewidywalna (…)
tutaj zachodzą różne zmienne. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny,
powstał ten dom w tej chwili tam jest takie pucowanie, właściwie dzisiaj widziałam jak
kierownik budowy wychodził ze sklepu z ręcznikami papierowymi czyli że jest to etap oho
idzie sprzątanie w seniorze (…) i będziemy mieli pokazać co my mamy do zaproponowania i
za ile i wtedy zobaczymy kto chce, jakie do tego kryteria i jak do tego dostosowywać różne
takie rzeczy jak na przykład transport. Ciągle mamy naszego busa, który służy gminie, jest
kwestia dostosowania godzin i on może też funkcjonować, może się okazać, że chodzi o
dwie, trzy wioski, że one są w jednej linii albo że są bardzo rozstrzelone. Po prostu nie mamy
tej wiedzy, dopóki nie zrobimy naboru nie będziemy jej mieć. A nie zrobimy naboru jak nie
będziemy mieli kryterium tego ile to kosztuje.
Radna Jolanta Rafałko; Ciągle mnie niepokoi to, bo Pani mówi będziemy obniżać koszty i
wszystko, ale jeżeli nie będzie tego dofinansowania i jednak będziemy tym gminnym busem
przewozić te osoby, tutaj w tych kosztach też nie ma ujętego to co pytałam się na tych
komisjach, jeżeli te zajęcia dodatkowe typu jakaś rytmika, typu rehabilitacja będą na umowę
zlecenie czyli też będą to dodatkowe koszty.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; One są skalkulowane, one są z projektu policzone
co do godziny i co do złotówki.
Radna Jolanta Rafałko; Ale my chcieliśmy to dostać i nie mamy tego.

17
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest to rozpisane paragraf 470
Radna Jolanta Rafałko; Jeżeli chodzi o dożywianie chciałabym też wiedzieć skąd to
dożywianie będzie? Ze szkoły? Czy szkoła może sprzedawać usługę taką, gotować?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie pierwszy raz to będzie robić.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Chciałem się upewnić, bo składając aplikację do
tego programu „Senior +” na pewno Państwo założyli, czy przewidywali, czy zrobili jakieś
wstępne rozeznanie, tak samo jak było w przypadku żłobków, też najpierw była informacja
czy rodzice są potencjalni zainteresowani zanim do tego przystąpiliśmy, dlatego chciałem się
zapytać Pani kierownik, wstępnie macie wyselekcjonowaną już taką grupę tych 15 osób?
Kierownik GOPS Sabina Baryluk; Robimy takie rozeznanie w środowisku wśród swoich
podopiecznych bo tam jest jedno też takie z założeń, że to mają być ludzie najubożsi,
najbiedniejsi i robiłyśmy takie rozeznanie wśród swoich podopiecznych. Wiemy, że tych osób
będzie 15 ale tak jak mówiłam też na komisjach, są też osoby takie, że mają bardzo niski swój
własny dochód i tam będzie odpłatność, ta odpłatność nie będzie duża ale będzie, ale ludzie
chcą to znać i tak jak podkreślałam na komisjach, że jeżeli byście Państwo przeliczyli tak jak
my tutaj planujemy na przykład w GOPS na zwykłe usługi opiekuńcze na cały rok 92.132zł
na 5600 godzin a tutaj (…) to jest 20800 godzin. To jest najtańsza forma opieki w
środowisku.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, a ilość osób objętych pomocą w
ramach tych 5.000?
Kierownik GOPS Sabina Baryluk; Naszych usług zwykłych? Na dzień dzisiejszy mamy, na
koniec października było 7 podopiecznych, od listopada nam doszła osoba to jest 8 osób i 4
opiekunki są zatrudnione, bo to są osoby rozproszone po terenie całej gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Szacowany koszt utrzymania pobytu jednej
osoby to jest 1.252 zł i od od tej kwoty w zależności od dochodów będą dopłaty.
Kierownik GOPS Sabina Baryluk; Ma zastosowanie nasze kryterium dochodowe z ustawy o
pomocy społecznej czyli 634zł na osobę samotnie gospodarująca i 514 na osobę z rodziną.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jest wiele gmin dookoła, bogatsze od gminy
Wińsko, które nie biorą udziału w tego typu programach, sam jestem ciekaw jak ten program
wpłynie, na pewno jest programem takim typowo socjalnym więc też kosztochłonnym, tu
słyszymy o kwocie ponad 220 tys. w skali roku więc trzymam kciuki Pani Wójt, żeby
rzeczywiście to dofinansowanie z Ministerstwa było. Na sponsorów raczej bym nie miał co
liczyć bo też a propos sponsorów mówiła Pani, że będzie się Pani starała o sponsorów na
samochód strażacki i wiemy ile się skończyło więc koniec końców podejrzewam, że tutaj trafi
w przyszłym roku wniosek o zwiększenie po prostu tej kwoty i koniec końców to mieszkańcy
wszyscy poniosą ten koszt.
Radny Stanisław Tolisz; Z tego co słyszę to 8 osób będzie z terenu spoza Wińska.
Kierownik GOPS Sabina Baryluk; Nie, 8 osób mamy na zwykłych usługach opiekuńczych
Radny Stanisław Tolisz; Rozumiem, czyli te osoby już są brane pod uwagę?
Kierownik GOPS Sabina Baryluk;Nie, bo tu mamy takie panie po 90 roku życia.
Radny Stanisław Tolisz; Wiadomo, że jeśli jest jakiś program to on musi trwać ileś tam czasu,
czy w tym wypadku też jest taki wymóg?
Kierownik GOPS Sabina Baryluk; W przypadku „Seniora” jest to okres działalności 3 letni,
jeżeli „Senior” zostanie otwarty w grudniu tego roku to już ten rok zalicza się jako rok
działalności i pozostaną jeszcze 2 lata. Wystarczy, że 28 grudnia zostanie dom otwarty. Nie
wiem dlaczego tak jest ale tak po prostu Ministerstwo nam to wszystko przedstawiło.
Radny Stanisław Tolisz; Praktycznie dwa lata.
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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
10 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXXIX/289/2017
RADY GMINY WIŃSKO Z DNIA 24 MARCA 2017R. W SPRAWIE
DOSTOSOWANIA SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW DO
NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji p. Monika Myrdzio.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Uchwała wprowadza dwie zmiany, zmiany mają
charakter jedynie porządkujący i ograniczają się do zmian nazewnictwa dwóch szkół czyli
Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach w związku z przejęciem
szkoły z dniem 1 listopada 2017r oraz skorygowanie błędu w nazwie Szkoły Podstawowej
im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie, gdzie użyto skrótu niezgodnego ze statutem
szkoły. Projekt uchwały został przez Państwa podjęty 20 listopada, następnie zaopiniowany
pozytywnie przez wszystkie wymagane organy, czyli trzy związki zawodowe oraz
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
15 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA
DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŃSKU
W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W WIŃSKU W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ
PODSTAWOWĄ W WIŃSKU W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W WIŃSKU.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji p. Monika Myrdzio.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Niniejsza uchwała została szczegółowo omówiona na
komisjach. Podjęcie tej uchwały wynika z art. 117 ustawy wprowadzającej prawo oświatowe i
jest to stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w
Wińsku w ośmioletnia szkołę podstawową oraz wskazanie obwodów.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
15 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA
DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM.
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Z MIRY W KRZELOWIE W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ
PODSTAWOWĄ IM. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Z MIRY W KRZELOWIE.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji p. Monika Myrdzio.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Projekt uzasadnienia jest ten sam i taka sama
zasadność podjęcia niniejszej uchwały, jest stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej
im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie w ośmioletnią szkołę podstawową im. Świętego
Mikołaja z Miry w Krzelowie.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
15 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA
DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA
MARKIEWICZA
W
ORZESZKOWIE
W
OŚMIOLETNIĄ
SZKOŁĘ
PODSTAWOWĄ IM. JANA MARKIEWICZA W ORZESZKOWIE.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
15 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA
DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA
ADAMA DE GARNIER W GŁĘBOWICACH W OŚMIOLETNIĄ SZKOŁĘ
PODSTAWOWĄ IM. JANA ADAMA DE GARNIER W GŁĘBOWICACH.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
15 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXVIII/214/2016
RADY GMINY WIŃSKO Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2016R. W SPRAWIE WSPÓLNEJ
OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji p. Monika Myrdzio.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Uchwała też była szczegółowo omawiana na
komisjach natomiast zmiana dotyczy wprowadzenia do obsługi nowej jednostki czyli Szkoły
Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
15 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
Przerwa 1635-1645
Ad.15.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIŃSKO,
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Uchwała dotyczy zakupu wózka widłowego dla Zespołu
Szkół Publicznych, w związku z tym, że produkcja takiego wózka, oczekiwanie na wózek
wynosi 12 tygodnie więc w tym roku nie jesteśmy w stanie zapłacić za ten wózek. Po
podpisaniu umowy będziemy musieli zapłacić 30% wartości a na 2018 rok jako wydatki
niewygasające przenosimy 75% wartości tego zamówienia czyli 64.919,40zł. W uzasadnieniu
autopoprawka nie kwota wydatków bieżących niewygasających tylko kwota wydatków
majątkowych niewygasających.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
15 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta
Ad.16.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO
CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO NA ROK 2018
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odczytał projekt uchwały. Wskazał, że w §3
naniesiona jest poprawka przez Mecenasa, który mówi, że odniesienie się do poprzednich
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uchwał jest niepotrzebne ponieważ tamta uchwała dotyczyła innej sprawy, proponuje
wykreślenie §3 , §3 otrzymuje brzmienie §4. Wskazał też na poprawkę w podstawie prawnej
ustawy o podatku rolnym Dz.U. z 2017 poz. 1892.
Mecenas Mateusz Chlebowski dodał; W podstawie prawnej art 42 jest de facto niepotrzebny
bo to jest przepis kompetencyjny. Tutaj jeszcze jedną rzecz zauważyłem, (…) z uzasadnienia
nie wynika stąd moje pytanie, czy wnioskodawcy zasięgali zgodnie z art 5a ustawy o Izbach
Rolniczych opinii Izby Rolniczej w tym zakresie?
Radna Anna Górska; Jak ona brzmi?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Organy administracji rządowej w województwie oraz organy
samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów
prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych z wyjątkiem
przepisów porządkowych. Niewątpliwie uchwała dotycząca obniżenia cen skupu żyta do celu
wymiaru podatku rolnego, przepisem porządkowym nie jest i dotyczy rolnictwa w związku z
tym zgodnie z tym przepisem taka opinia przez właściwą, czyli Dolnośląską Izbę Rolniczą
przed podjęciem tej uchwały powinna zostać wydana, bo ma to bezpośredni związek z art 89
ustawy o samorządzie gminnym, art 89 ust 1 tejże ustawy mówi jeżeli prawo uzależnia
ważność rozstrzygnięcia organu gminy od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania
przez inny organ, zajęcie stanowiska przez ten organ powinno nastąpić nie później niż w
ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu, z zastrzeżeniem ust.
1a, w związku z tym jeżeli taka opinia nie była wyrażona to zachodzi niebezpieczeństwo, że
bez tej opinii organ nadzoru może stwierdzić nieważność tej uchwały ze względu na brak
współdziałania właściwego organu, w tym przypadku Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo dziękuje Panie Mecenasie za tą
informację.
Radny Stanisław Tolisz; Może mi Pan powiedzieć od kiedy ten przepis obowiązuje? Czy to
jest obowiązek, żeby coś takiego zgłaszać?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Ustawa o Izbach Rolniczych jest z 95 roku, to jest art. 5a,
niestety program mi nie pokazuje z kiedy jest zmiana, ale jest to aktualnie obowiązujący
przepis.
Radny Stanisław Tolisz; Czyli stoi Pan na takim stanowisku, że te wszystkie uchwały, które
znosiły do tej pory, obniżały cenę żyta to są nieważne?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Nie wiem czy te uchwały są nieważne bo nie brałem udziałów
Radny Stanisław Tolisz; To dlaczego Pan sugeruje i Pan nam tutaj tłumaczy, że myśmy
powinni zwrócić się do Izby Rolniczej? Ja jako członek Izby Rolniczej, rozmawialiśmy już
nie raz o tym i wiemy, że duże koszty ponieśli rolnicy jeżeli chodzi o gradobicia, nie
gradobicia i nawałnice i teraz sugerowanie coś takiego, że my musimy się (...) zwrócić do Izb
Rolniczych to jest dla mnie parodią.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Jak Pan uważa. Ja tylko sygnalizuję, że jest takie
niebezpieczeństwo. Zrobicie Państwo jak uważacie, jeżeli dzisiaj zostanie podjęta ta uchwała
istnieje ryzyko, że organ nadzoru stwierdzi nieważność tej uchwały i zrobicie Państwo jak
uważacie.
Radny Stanisław Tolisz; Dziękuje Panu za informację.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Sygnalizuję, że powinna być ta opinia.
Radny Stanisław Tolisz; Dziękuje jeszcze raz Panu za informację, jeżeli Pan pozwoli to
teraz może ja coś powiem. Do tej pory zawsze wszyscy wójtowie którzy byli, zawsze
podatek, cena żyta była obniżana, nieznacznie ale zawsze była. Nigdy nie było przypadku,
żeby ktokolwiek zwracał się do Izb Rolniczych (...). Teraz jest taka sytuacja odkąd nastała
Pani Wójt mamy zawsze maksymalne stawki i teraz mamy następnie coś takiego, że
przedstawia nam się maksymalne stawki do budżetu. Obliczenia są do budżetu maksymalne
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Pani Wójt. Co Pani kiwa głową? Teraz wyszła taka sytuacja jak wyszła, że rolnicy są
pokrzywdzeni, to nie tylko chodzi o rolników bo również i osoby które miały straty, były
nawałnice, przeszły nam chyba bodajże trzy huragany, ja może powiem tak, straty powyżej
30% to jest 49 gospodarstw, wydaje się że to mało ale to jest 1.439 ha, które były na tym
stratne. Starty do 30% było 38 gospodarstw, jest to 190 ha, na łączną kwotę ponad 5mln. i o
czym my mówimy, że my mamy tutaj płacić dalej maksymalne stawki podatku? Tyle razy
żeśmy obiecywali przynajmniej ostatnim razem już żeśmy obiecywali nie tylko rolnikom,
emerytom, że my wreszcie zrobimy dla nich ukłon. Ja nie rozumiem, dla 15 osób znajduje się
222 tyś. a ludziom którzy są pokrzywdzeni, dla całej gminy nie będzie można obniżyć
podatku bo nie złożyli, bo my jako radni nawet żeśmy o tym nie wiedzieli, pierwsze słyszę, że
musimy się zwrócić do Izby Rolniczej o opinię. Wszystko na ten temat.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Tak jak powiedziałem wcześniej, nie rozumiem skąd ten atak
na moją osobę, ja nie powiedziałem, że Państwo
Radny Stanisław Tolisz; Dlatego? Ja Panu powiem dlaczego
Mecenas Mateusz Chlebowski; Nie chciałbym tutaj polemizować co było, co nie było
powiedziane, po prostu w tym momencie to sygnalizuję, żeby Państwo tutaj nie narazili się na
jakiś zarzut, że chcieliście Państwo dobrze ale z uwagi na jakieś uchybienie proceduralne ta
uchwała została unieważniona. A jeżeli chodzi o poprzednie obniżenie podatku, to poprzednie
obniżenie jeżeli dobrze tutaj sprawdziłem to był rok 2014, w roku 2014 przy podejmowaniu
tej uchwały mnie tu nie było, ale jeżeli dobrze się orientuję w tym zakresie, bo styczność z
Izbami Rolniczymi w czasie jeszcze robienia aplikacji adwokackiej miałem, z tego co
pamiętam to w 2014 roku Dolnośląska Izba Rolnicza wydała taką opinię ogólną i przesłała do
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego opinie ogólną, czyli wyszła tutaj przed szereg,
nie czekając na wniosek ze strony gmin w tym zakresie i podejmując tamtą uchwałę w 2014
roku najprawdopodobniej, mówię nie było mnie wtedy tutaj, ale najprawdopodobniej gmina
dysponowała taką opinią którą to Izba Rolnicza wydała z własnej inicjatywy.
Radna Anna Górska; Nie było żadnej takiej opinii.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; W 2014 roku pod uchwałą mam podpiętą tą ogólną opinie
Izby Rolniczej wiec była przy uchwale brana pod uwagę.
Radny Józef Kaczmarek; Panie Mecenasie proszę powtórzyć, bo padło takie stwierdzenie czy
powinniśmy, czy musimy zgłosić się do Izb Rolnych o opinię, powinniśmy czy musimy?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proszę zacytować jeszcze raz treść tego przepisu
Mecenas Mateusz Chlebowski; Art. 5a nie mówi że mogą, tu jest słowem klucz ust 1 organy
administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego i tutaj jest
decydujące zwrot jakim posłużył się ustawodawca mówi zasięgają opinii, nie że mogą
zasięgnąć tylko zasięgają opinii, czyli to jest obligatoryjna opinia.
Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa to co powiedział radny Tolisz, dla 15 osób
zagłosowałem na ten dom seniora 168 tys. dokładamy z budżetu gminy. Teraz też zagłosuję
za tą uchwałą aby obniżyć podatek dla poszkodowanych którzy zostali poszkodowani na
kwotę 5 mln. Ja myślę że teraz tak, Pani Wójt, Pani też powinna się przychylić do tego, żeby
obniżyć ten podatek, bo myślę jeżeli Pani nie będzie miała żadnych zastrzeżeń co do tego
właśnie tej naszej propozycji nie trzeba będzie żadnej opinii z Izb Rolnych, bo Pani to
akceptuje, Pani się zgadza, Pani jest za rolnikami, Pani powie w ten sposób, że jak najbardziej
słusznie rolnicy mają rację, radni mają rację, rolnicy zostali poszkodowani, było trzy
nawałnice, zostało uszkodzone mienie i myślę, że jeżeli nie będzie żadnego właśnie z Pani
strony sprzeciwu to ta uchwała przejdzie a jak Pani uważa, że rolnikom nie należy się ta
obniżka, no to ja nie wiem co pomyśleć o takim gospodarzu, który właśnie nie patrzy na
straty które rolnicy po tych nawałnicach przeszli.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest pomyłka pojęciowa, ja się nie wypowiadam
na temat tych stawek i Państwa pomysłu i proszę mi tego nie imputować. Wielokrotnie
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słyszeliśmy zarzut, że Mecenas nie jest dobrym adwokatem, źle doradza i pewnie nawet
specjalnie podkłada radnym nogę żeby się na kolejnej uchwale przewrócili. Projekt tej
uchwały był ad hoc wprowadzony na komisjach więc nic dziwnego, że po komisjach z całą
wnikliwością nad tym projektami Mecenas się pochylił i zacytował Państwu przepis, i teraz
mógłby tego nie robić, wtedy byłoby, że ja mu tak kazałam zrobić bo mu płacę, żeby uchwała
została uchylona itd. Jeżeli taki przepis jest, to on Państwa uświadamia i cytuje to dwukrotnie,
że on po prostu jest, czy nam się podoba czy nie, czy ja jestem za czy przeciw, nie ma to
żadnego znaczenia, jest taki przepis a nadzór bada pod kątem zgodności prawa lokalnego z
prawem wyższego rzędu i Mecenas zacytował że jest taki przepis i teraz waszą decyzją jest
czy podejmujecie uchwałę, która może być unieważniona czy też zwracacie się do Izby o te
opinie. Pan radny jest w Izbie Rolniczej, może przecież spowodować żeby ta opinia powstała
szybko, nie ważne czy ona jest pozytywna czy negatywna, to jest istotne, bo ona nie jest
wiążąca ale ona musi być, to jest taka sama sytuacja jak przy przydziale mieszkań
komunalnych. Ja muszę mieć Państwa opinię ale ona mnie nie wiąże, ja mogę postąpić
zgodnie jak to nazwaliście kiedyś z widzi mi się. Tak samo jest tu, opinia Izby Rolniczej
może być negatywna ale wy postąpicie zgodnie ze swoim pomysłem ale tej opinii macie
obowiązek zasięgnąć i to wam po prostu uświadomił Mecenas. To nie ma nic wspólnego ani
ze stawkami, ani z moim pomysłem, ani z moim poglądem, ani z niczym. Proszę mnie w
wasze pomysły jakby tutaj nie mieszać, to jest po prostu (..) sprawa, Mecenas powiedział, że
on jest i jakby to parlament stanowi to prawo a nie my tutaj gmina i po prostu musimy działać
zgodnie z tym prawem. Działajcie tak jak uważacie za słuszne ale przynajmniej wiecie jaka
jest prawda.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Chciałbym tutaj jeszcze dodać nawiązując do tego co
powiedział Pan radny, nie można przerzucić kompetencji wynikającej z ustawy o Izbach
Rolniczych a tego art 5a o którym wspomniałem na Wójta, bo Pani Wójt nie ma kompetencji
do tego żeby w zastępstwie w imieniu Izb Rolniczych wydawać opinię w tym zakresie.
Ustawodawca na to nie pozwala w związku z tym nawet jeżeli Pani Wójt by powiedziała, że
opiniuje to pozytywnie, wyraża zgodę itd. to w żaden sposób nie zastępuje to opinii, której na
chwilę obecną nie ma.
Radny Józef Kaczmarek; Panie Mecenasie ja dlatego zadałem to pytanie bo byłem w
poprzedniej kadencji przewodniczącym, dwie kadencje Komisji Rolnej to nie trzeba było
zasięgać żadnej opinii a tym bardziej czy to radni czy Pan, czy Pan Wójt. Pani Wójt a czy
Pani zasięgła
taką opinię od Izb Rolniczych?
Chwilowo salę obrad opuścił radny Stanisław Tolisz
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W 14 roku kiedy była ostatnia obniżka taka opinia
była. Jak nie było, jeżeli Pani Skarbnik znalazła dzisiaj przeszukując wstecz te uchwały. Ale
proszę Państwa naprawdę jest ten przepis i trzeba się powołać na niego, on jest, wy wiecie że
on jest.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo doceniam Pana wnikliwość i to że
zwrócił nam Pan na to uwagę, mamy teraz wiedzę z dwóch stron, tak czy siak projekt
uchwały jest złożony, proponuję, jeszcze raz powiem Państwu te uwagi które mam tu
naniesione czyli dziennik ustaw przy podatku rolnym zmiana podstawy na rok 2017 poz.
1892, wykreślenie §3 i w to miejsce wchodzi §4. Kto z Państwa jest za tym żeby dyskutować
nad uchwałą z takimi poprawkami bardzo proszę o podniesienie ręki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
9 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
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Na salę obrad powrócił radny Stanisław Tolisz
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
10 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta

Ad.17.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tutaj również zmieniona podstawa w przypadku
uchwały o podatkach i opłatach lokalnych, dziennik ustaw 2017, poz 1785 bez późniejszych
zmian w §2 z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała, tutaj proszę
Państwa o poprawienie nr XXX/241/2016 z dnia 2 grudnia 2016r w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości. Projekt uchwały jest Państwu znany był
dyskutowany również na komisjach, uzasadnienie jest podobne do uzasadnienia poprzedniej
uchwały.
Przewodniczący odczytał fragment uzasadnienia projektu uchwały.
Głos zabrała Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Zmiany w tej uchwale powodują zmniejszenie
dochodów o 267.114,40zł, plus zmiany z poprzedniej uchwały to jest razem zmniejszenie
dochodów 364.360,55zł, dla budżetu gminy to jest ogromna kwota, to są dochody bieżące,
dochody bieżące można wykorzystywać na wydatki bieżące, inwestycje również ale
zmniejszenie tych dochodów powoduje że musimy zmniejszyć również wydatki bieżące o tą
kwotę. Ja widzę niebezpieczeństwo w ogóle żeby jakoś scalić ten budżet jeśli zmniejszymy
jeszcze wydatki o tą kwotę, żeby spełnić wszystkie zadania jakie gmina musi zrealizować na
następny rok.
Radny Stanisław Tolisz; W dalszym ciągu podtrzymuję swoje stanowisko odnośnie tych
podatków, bo nijak się to ma Wińsko do Warszawy, to są maksymalne stawki i w ogóle które
są podane przez Ministerstwo, tak jak nie jeden z mieszkańców mówił, że nie można równać
Wińska do Warszawy jeszcze raz powtórzę (…) Tu stawki przede wszystkim zmieniają się
na korzyść dla tych najbardziej ubogich, tych którzy mają tam niektóre działeczki, jakieś
budynki, które to pamiętam jak to Pani Wójt mówiła rozebrać, niech to rozbiorą, nie będą
płacić. Ludzie mają sentyment do takich starszych rzeczy, do swoich budynków, uważają że
co zostało zbudowane to powinno zostać, dlatego jestem za tą uchwałą.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ja uważam, że właśnie bogate gminy zmniejszają podatek
bo mają inne dochody a biedne gminy nie stać ich żeby obniżać podatki. Dla porównania na
przykład Wąsosz ma podniesione na stawki większe nawet jakie mieliśmy w 17 roku, Wołów
też również ma na podobnym poziomie prawie że maksymalne stawki, Góra zwiększyła
stawki o 2% w porównaniu z 17 rokiem.
Radny Stanisław Tolisz; Proszę mi powiedzieć, które są stawki te które Pani przyjęła do
budżetu obniżone od tych nadanych z góry?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; W tym roku nadane z góry są wyższe stawki, ja przyjęłam
do budżetu stawki jakie mieliśmy w 17 roku.
Radny Stanisław Tolisz; Czy to są duże różnice?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Może nie są duże różnice ale jakiś tam wpływ na budżet by
miały jakby były maksymalne stawki.
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Radny Stanisław Tolisz; No właśnie. Ja pamiętam jak Pani Wójt startowała do wyborów
zawsze mówiła że przede wszystkim ludzie są największą wartością dodatnią tej gminy. Jak
to się ma, łupić tych najbiedniejszych, troszkę mi to nie pasuje naprawdę, jestem przeciwko
takiemu czemuś, uważam, że my radni mamy wpływ na to co się tutaj dzieje i nie powinno się
nas tutaj bagatelizować.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja również popieram zdanie radnego Tolisza, po
dzisiejszej sesji zaczniemy dyskusję nad projektem budżetu przyszłorocznego i Pani Skarbnik
naprawdę pokażemy Pani miejsca w których można zejść z tych wydatków bieżących tak
żeby ten budżet się zbilansował.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Odniosę się tylko do ostatnich słów radnego
Tolisza, 100 ha rolnik zyska w ciągu roku jakieś 800zł, a taki właściciel nieruchomości jak ja
zyska 37,50zł także jeśli chodzi o zysk to bogaty zyska więcej a ten który ma mało zyska
mniej. To żeby nie było wątpliwości, ja nadal podkreślam, że nie zabieram głosu w sprawie
Państwa uchwał podatkowych a jedynie dementuję nieprawdy na własny temat. Swego czasu
powiedziałam, że sąd mi wskazał, że jeżeli ktoś kłamie na mój temat w miejscu publicznym a
ja w tym miejscu jestem to mam możliwość zaprzeczenia jeśli tego nie robię znaczy że się
zgadzam. Ale ja od dziś przestanę to robić, ponieważ wielu z Państwa używa tego narzędzia
do prostej prowokacji. Na sesji gdzie głos rozdaje przewodniczący jestem obrażana albo się
kłamie na mój temat więc ja się pewnie wyrwę do głosu, podniosę głos bo taki mam
temperament, myślę lepiej taki niż żaden i wtedy będzie jatka i wtedy będzie pokazywanie
filmików jaką jestem wściekłą osobą.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt naprawdę prosiłbym w kwestii tej
uchwały a nie w kwestii cech osobowych
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jestem osobą mniej wściekłą aczkolwiek często się
wściekam, więc teraz jak będzie ktoś kłamał na mój temat, ubliżał mi, godził w moje dobra
osobiste to ja po prostu będę te (…) państwa zachowań zbierać ale nie będę już (…)
zaprzeczać natychmiast, ponieważ nie będę więcej podlegać prowokacji.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt to Pani nadużywa swojej władzy, że tak powiem, Pani
publikuje rzeczy nieprawdziwe w internecie, Pani publikuje, wysyła pisma do radnych
nieprawdziwe, Pani publikuje rzeczy nieprawdziwe w gazecie i Pani później czeka na to żeby
kogoś podać do sądu. To Pani pozywa do sądu, jeżeli szedłbym Pani drogą i Pani pomysłem
to powinienem Panią oddać do sądu o zniesławienie. Bo Pani kłamała, ja musiałem chodzić,
załatwiać, prosić się o pisma żeby jakoś wyjść z twarzą z tego wszystkiego i teraz Pani mówi
o tym, że ktoś Panią obraża, Pani kłamie, to Pani kłamała.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wróćmy do naszej uchwały. Moja propozycja
jest żeby do tej treści oficjalnie kto z Państwa jest za tym żeby wprowadzić takie zmiany
czyli zmienić dziennik ustaw w przypadku podstawy prawnej o podatkach i opłatach
lokalnych na rok 2017 poz. 1785 bez późniejszych zmian oraz w §2 zmienić tytuł uchwały na
XXX/241/2016 z dnia 2 grudnia 2016r, bardzo proszę o podniesienie ręki kto z Państwa jest
za tym żeby to zmienić?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
15 radnych (jednogłośnie)
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
10 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta
Ad.18.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE LIKWIDACJI JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
GMINNY OŚRODEK SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI Z SIEDZIBĄ W
WIŃSKU.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odczytał projekt uchwały.
Głos zabrała Monika Myrdzio Kierownik Referatu; Ja bym Państwa poprosiła o takie
szczegółowe przyczyny, o podanie szczegółowych przyczyn bo tutaj bardzo ogólnie było w
tym uzasadnieniu wskazane dlaczego Państwo w dniu dzisiejszym chcą dokona likwidacji tej
jednostki i tak samo odnieść się może tutaj po części do kosztów oraz nie wiem posiłkować
się tutaj pomocą Pana Mecenasa, bo Państwo w tym projekcie uchwały wskazują, że te
zadania, może najpierw na pierwsze pytanie ktoś mi z Państwa odpowie? Gdzie Państwo
widzą wzrost tych kosztów a utrzymanie tych zadań na tym samym poziomie? Ja w sumie nie
miałam okazji z Państwem omawiać projektu budżetu GOSTiR-u na rok 2018 w związku z
tym nie bardzo wiem do czego się Państwo ustosunkowali.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Kierownik jaki był budżet GOSTiR-u na
ten rok? Około 90 tys.?
Monika Myrdzio Kierownik Referatu; Około 100 tys. dokładnie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; A na przyszły rok jaka jest propozycja?
Monika Myrdzio Kierownik Referatu; Propozycja jest 159.593.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; I ile z tych środków jest przeznaczonych stricte
na działalność bez kosztów osobowych?
Monika Myrdzio Kierownik Referatu; Bez kosztów osobowych to na działalność około 70
tys., na wynagrodzenia 189.851 to jest planowane na paragrafie 4010. Jedyny wzrost jeżeli
chodzi o wynagrodzenia wynika po pierwsze z tego, że tutaj dochodzi częściowo koszty
obsługi kadrowej, druga część dotyczy tego obowiązku który ciąży na mnie jako osobie
pełniącej obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki na kontynuacji umowy
jaką mam zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołowie na refundację stanowiska pracy
osoby poniżej 30 roku życia. Tutaj też mi się właśnie Panie Mecenasie od razu pojawiły
wątpliwości czy w tym przypadku nie będziemy zmuszeni wywiązując się z umowy, zwrócić
całości tej refundacji, która przewidziana jest na 12 miesięcy. Dodatkowo tutaj pokrótce bo
bardzo miałam mało czasu na zapoznanie się tutaj z tym projektem ani konsultacją z Panem
Mecenasem po przerwie był nieobecny ale pojawiły mi się jeszcze takie wątpliwości bo w
projekcie widziałam jest przejście zadań na Urząd Gminy i Panie Mecenasie tak jak patrząc
na orzecznictwo można stwierdzić, że przejście zadań przy likwidacji jednostki jest
równoznaczne z art 231 kodeksu pracy czyli przejście zadań z jednego pracodawcy na
drugiego pracodawcę, czyli ja nie jestem pewna tego, natomiast bym prosiła żeby to
przeanalizować, przejście tego oznacza przejście dotychczasowych stosunków pracy. Więc
jeżeli głównym powodem likwidacji jednostki miałoby tutaj oznaczać zejścia kosztów z
wynagrodzeń tych dwóch pracowników pod GOSTiR-em to nie wiem czy w ogóle jest sens
w tym wypadku, bo nie wiem czy te koszta i tak nie przejdą na urząd, bo urząd musi przejąć
te zadania. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o ustawie o finansach publicznych art 12 ust 4
ustawy o finansach publicznych mówi nam, że zobowiązania likwidowanej jednostki
przejmuje urząd, w przypadku akurat jednostek gminnych budżetowych przejmuje urząd,
czyli wszystkie należności, zobowiązania przejmie urząd gminy. Pytanie teraz czy te koszta
przejęcia nie będą miały jakiegokolwiek (…) po drugie ilość tych zadań która jest

27
zaplanowana na przyszły rok czyli głównie ta organizacja imprez naprawdę bardzo
szczegółowo to opracowywaliśmy ten budżet, ten budżet był przez nas jako Gminny Ośrodek
Sportu, Turystyki i Rekreacji i tak w większej wysokości, dużo większej przedstawiony.
Uważaliśmy, że w tamtym roku było częściowo tak w związku z ograniczonym bardzo
budżetem, częściowo zadania były realizowane wspólnie z Referatem Edukacji, który też
posiada paragrafy dotyczące sportu. Wspólnie realizowaliśmy część tych zadań, natomiast
zadania które są przewidziane na przyszły rok uważam, że to dużą szkodą będzie działać na
gminę Wińsko, bo jeżeli chodzi o takie imprezy które się u nas odbywały jak powiatowa liga
futsalu która się cieszyła bardzo dużym zainteresowaniem, turniej GOSTiR o puchar Wójta
Gminy Wińsko dla dzieci to dwudniowa była impreza z zapewnieniem wyżywienia, turniej
żołnierzy wyklętych o puchar Wójta Gminy Wińsko, turniej piłki nożnej na nowym stadionie,
przewidywaliśmy imprezę inaugurującą otwarcie tego stadionu, turniej zespołowy w piłkę
nożną dla klas I-III, koszykówka dla klas IV-VI, olimpiada na dzień Dziecka Szkoły
Podstawowej w Wińsku, zakup nagród, zakończenie sezonu z GOSTiR-em, bieg rodzinnym
szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy dla 100 osób, jesienny rajd rowerowy, (…) powiatowa gala
sportu. Tak że sami Państwo widzą, że poszerzyliśmy zakres tych imprez i oczywiście
dołożyliśmy te zadania, które gdzieś w trakcie nam wyszły, koszta które przy organizacji
poprzednich imprez nam się pojawiały.
Radny Daniel Moczydłowski; Pani Kierownik co do ligi futsalu czy Pani się orientuje ilu
mieszkańców naszej gminy w zeszłym roku brało udział bezpośrednio w rozgrywkach?
Monika Myrdzio Kierownik Referatu; Ilu mieszkańców, nie.
Radny Daniel Moczydłowski; Kilkunastu, maksymalnie kilkunastu. Nie było ani jednej
drużyny która została złożona bezpośrednio z mieszkańców naszej gminy. Co do organizacji
tego typu turniejów o których Pani wspomniała, organizowałam również jeden z podobnych
turniejów i koszt był mały delikatnie mówiąc i wystarczyło zaangażowanie jednej osoby,
kilku wolontariuszy, więc utrzymywanie w tym temacie działalności trzech osób jest dla mnie
zastanawiające.
Monika Myrdzio Kierownik Referatu; Jeżeli chodzi o organizację takich imprez to jako osoba
pełniąca stanowisko tego dyrektora ośrodka to muszę Państwu powiedzieć, że to niesie za
sobą szereg różnych obowiązków po stronie takiego dyrektora, który jest organizatorem. Po
pierwsze te imprezy które były przewidziane, bo jak Państwo wiecie zostałam powołana na to
stanowisko z dniem 2 stycznia 2017 roku w związku z czym budżet jaki otrzymałam
musiałam w ramach tego budżetu pracować, muszą Państwo wiedzieć, że ja widziałam szereg
innych potrzeb związanych właśnie z zaopatrzeniem pomocy medycznej, zaopatrzeniem tutaj
ubezpieczeń i innego rodzaju rzeczy, które wynikaj z organizacji takich imprez i moim
zdaniem chyba większość tych takich kosztów które wzrosły to właśnie wynikały z tego, że
każda z imprez dodatkowo niesie za sobą konieczność zapewnienia takiej obsługi pod
względem bezpieczeństwa. Natomiast uważam, że mamy halę sportową i szkoła tutaj w
Wińsku nie ma możliwości takich organizacyjnych żeby upowszechniać działalność tej hali
sportowej to liczyłam na to, że właśnie GOSTiR będzie taką jednostką i myślę że nie tylko ja
liczyłam ale te wszystkie osoby, które powoływały tą jednostkę, że ona będzie właśnie
organizatorem. A czy uczestnikami takiego powiatowej ligi futsalu była mniejsza liczba
mieszkańców gminy Wińsko, być może wie Pan w przyszłym roku będzie to większa, bo
może tutaj ta promocja tej imprezy spowoduje większe zainteresowanie naszych
mieszkańców. Może nasi mieszkańcy nie byli przygotowani w ogóle, nie spodziewali się
takich imprez tutaj na terenie, bo praktycznie nie było. Więc może dajmy szansę żeby taka
działalność stricte sportowa zaczęła się rozwijać bo pamiętam, że przynajmniej wśród dzieci
cieszyło się to bardzo dużym powodzeniem takie imprezy.
Radny Daniel Moczydłowski; Imprezy sportowe które odbywają się w czasie godzin
lekcyjnych zawsze cieszą się dużym powodzeniem z racji tego chociażby, że po prostu
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odbywa się to w ramach szkoły a co do tego żeby dać szansę to uważam, że właśnie ten rok
który się odbył taką szansą i oceniamy to co zostało zrealizowane a to co usłyszymy owszem
jest to plan a odnosimy się do tego co było a nie do tego co być może będzie.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Ja tylko chciałam jeszcze Państwu przypomnieć, że
złożyliśmy 2 sierpnia projekt do PROW na budowę, przebudowę ogólnodostępnej
niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej szlaku Odry w Gminie Wińsko
poprzez utworzenie centrum turystycznego Krainy Łęgów Odrzańskich, budowę małej
infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej we wsi Budków wraz z powstaniem dwóch nowych
szlaków rowerowych szlaku Odry. W tej chwili projekt jest w ocenie, w PROW-ie,
uzupełniamy go, Pani radna wie bo przeglądała ten projekt. Tutaj też wskazany był GOSTiR
jako jednostka która jeżeli otrzymamy środki będzie operatorem obsługującym.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To może być też zagrożenie dla tego projektu teraz.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, dobrze myślę, że co do tego
projektu będziemy omawiać to na pewno przy projekcie budżetu, czy przy okazji tej uchwały
jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?
Radny Maciej Kiałka; Później może być za późno bo jak odwołamy to później będzie za
późno żeby z powrotem powoływać.
Radny Józef Kaczmarek: Proszę Państwa głosowałem za powołaniem tego GOSTiR-u, nie
tylko ja Pani Moniko i miałem takie zapewnienie, że jeżeli faktycznie to nie będzie szło po
naszej myśli to w każdej chwili możemy zlikwidować a dzisiaj okazuje się, że nie możemy
tego zlikwidować, tak? Były takie zapewnienia. Było tak powiedziane Pani Wójt, że w każdej
chwili (…)
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pan zapytał jak się likwiduje taką jednostkę, tak
samo jak się powołuje.
Radny Józef Kaczmarek: Nie, Pani nas zapewniła, że jeżeli się spełni, jeżeli faktycznie w
ciągu roku ten GOSTiR pozyska jakieś środki, że faktycznie spełnia tą funkcje tak należycie
to zostawiamy, a jeżeli nie to w każdej chwili możemy go zlikwidować. Ja uważam, że przez
ten rok jak tu powiedział mój przedmówca Moczydłowski. no nie za bardzo on działał i teraz
faktycznie słowa Pani, że się zmieni, że będzie lepiej, no nie wiemy czy będzie lepiej. Na
pewno będzie gorzej pod tym względem, że budżet na 2017 rok wynosi 99 tys. Teraz 159 tys.,
50% do góry idzie, to się zmieniło dla mnie, dlatego ja będę głosował za likwidacją tego
GOSTiR-u. Tu 150 tys. tam 260 już mamy 300 ileś tys. na litość boską.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Skoro radny Kaczmarek uważa, że GOSTiR źle
działał, nie spełnił oczekiwań, to proszę mi podać jakie były Pana oczekiwania i które zostały
niespełnione? Proszę wymienić trzy, cztery imprezy, które zrobił i były nieudane albo które
obiecywał że zrobi a nie zrobił albo przynajmniej ze trzy imprezy które zrobił. Pan ocenia
działalność jednostki o której prawdopodobnie nie ma Pan pojęcia, ponieważ Panu z
Głębowic na imprezy w Wińsku jest za daleko. W związku z tym, to że jest niechęć do
GOSTiR-u , zazdrość o to że imprezy się udają, że dwudniowa impreza, że promocja gminy,
że dzieci, młodzież zjechały się z 17 gmin na dwudniowy turniej to ja to rozumiem bo to jest
ludzkie uczucie i ono każdym ma prawo zatargnąć ale biorąc pod uwagę logikę i ekonomię
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt proszę nie zwracać się do radnych i
nie mówić o uczuciach, my tu nie rozmawiamy o uczuciach, to nie jest randka, to jest sesja
Rady Gminy więc proszę mówić tylko na temat, na temat tej uchwały.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Po pierwsze pośpiech i znowu ad hoc
wprowadzanie tak istotnej uchwały przed komisjami nie mówię przed sesją budżetową ale
przed komisjami budżetowymi gdzie jest szansa wyjaśnienia jakie koszty, skąd koszty i po co
te koszty i wycinanie instytucji zanim porozmawiamy o tym na czym chcecie Państwo
zaoszczędzić, jest jakby trochę zdradza wasze złe intencje. Poza tym śmiem twierdzić, że
jeżeli rzeczywiście likwidacja jednostki, przejęcie obowiązków przez gminę to żadnych
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oszczędności nie będzie bo wszystkie zobowiązania, zatrudnienia itd. wejdą do urzędu, w
związku z tym nie będzie szyldu a będą koszty.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt w poprzedniej kadencji nie było GOSTiR-u a też się dużo
działo naprawdę, wyjazdy były na basen, dzieci były na lodowisko, był trener, przyjeżdżał w
poszczególnych wioskach były treningi z zawodnikami teraz tego nie ma, skupione zostało w
Wińsku wszystko. Moje takie zdanie jest, że ten GOSTiR przez ten rok czasu, ja nie mówię to
jest moje zdanie, nie sprawdził się, dlatego będę głosował za projektem tej uchwały.
Radna Anna Górska; Pani Sekretarz, Pani tu wspomniała ten projekt szlakiem Odry i tak
faktycznie z sołtysem przeglądaliśmy ten projekt i teraz proszę mi powiedzieć na jakim etapie
są prace związane z tym projektem?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Kończymy uzupełnienia bo tam były tylko po prostu
używaliśmy takie słowo remont i zastąpimy to przebudową. Tam były szczegóły w
uzupełnieniu tak naprawdę, które teraz wszystko uzupełniamy (...)
Radna Anna Górska; Ja jakoś przepraszam ale ze zrozumieniem to chyba umiem czytać,
ponad to takie jest tam stwierdzenie wnioskodawca twierdzi, że w remontowanym budynku
zostanie utworzona baza noclegowa, proszę wyjaśnić do jakiej kategorii to ma być świetlica
notabene która ma służyć praktycznie mieszkańcom wyjaśnić do jakiej kategorii obiektów
turystycznych będzie należała placówka, oraz czy baza noclegowa będzie odpłatna. Dalej
uwaga Pani Sekretarz wyraźnie gdy w terminie 8 dni, ja przeglądałam to 21-go, dzisiaj mija
termin i Pani twierdzi, że Państwo pracujecie nad tym
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Tak bo to było otrzymane drogą mejlową
Radna Anna Górska; Proszę posłuchać gdy w wyżej wymieniony terminie nie zostaną usunięte
braki lub poprawione oczywiste pomyłki, wniosek o przyznanie pomocy zostanie
pozostawiony bez rozpatrzenia. To jest pismo z Urzędu Marszałkowskiego które wyraźnie o
tym mówi, 8 dni dzisiaj mija
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie mija Pani radna, niech Pani sobie pozwoli
wytłumaczyć
Radna Anna Górska; Proszę mi nie przeszkadzać. I dzisiaj Pani mi mówi, że Państwo dopiero
pracujecie nad tym?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Sekretarz do kiedy był termin?
Radna Anna Górska; To jest 300 tys. a poza tym nie wolno nam było mówić świetlica tylko,
no baza noclegowa to może (...) za 160 tys. a tam mieszkańcy czekają na świetlicę żeby
mogli korzystać dlatego też te pomyłki oczywiste i przede wszystkim termin był podany i jak
do dnia dzisiejszego nie wysłaliście Państwo tych poprawek to projekt za 300tys. minie z
kretesem.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Akurat w tym dniu to wszystko przyszło drogą
mejlową, dlatego Pani to co czytała i przeglądała przyszło drogą mejlową a my liczymy te dni
od daty otrzymania pocztą, do dnia dzisiejszego jeszcze pocztą to uzupełnianie nie przyszło
tak że spokojnie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Liczy się tylko poczta tradycyjna papierowa tak
jest we wszystkich projektach, że mamy troszkę więcej czasu na popracowanie, ponieważ
wiemy co zrobić
Radna Anna Górska; Na piśmie które czytałam była data
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Tak ale od daty wpływu do urzędu drogą pocztową
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak jest z każdym wnioskiem
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, że ten wniosek przyszedł tak żeby
pracownicy gminy mogli się przygotować.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Baza noclegowa nie jest związana ze świetlicą
tylko właśnie z remizą, to jest jedna z tych omyłek wyjaśnianych, tam zabrakło przecinka.
Baza noclegowa nie jest związana ze świetlicą, na pewno.
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Radna Anna Górska; Nie ten czas na to i nie chcę przedłużać Państwu ale polecam Pani
lekturę projektu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jestem współautorem tego projektu więc Pani mi
nie musi tej lektury polecać.
Radna Jolanta Rafałko; Chciałabym wiedzieć ile GOSTiR pozyskał zewnętrznych środków w
tym roku?
Monika Myrdzio Kierownik Referatu; To już z Państwem rozmawialiśmy na ten temat.
Radna Jolanta Rafałko; Miał się wykazać.
Monika Myrdzio Kierownik Referatu; Był powoływany pod kątem tych projektów, które tutaj
Państwo usłyszeli, pod tym kątem było omawiane, to jest jedno. Drugie, to co Państwu
tłumaczyłam, GOSTiR nie ma osobowości prawnej więc sam nie może występować tylko z
ramienia gminy, natomiast środki które na działalność GOSTiR-u można pozyskać bądź
rozbudowę infrastruktury Państwo tutaj byli wielokrotnie informowani, że na wszystkie jakie
będą możliwe to GOSTiR będzie składał. GOSTiR nie jest stowarzyszeniem bądź fundacją
żeby samemu pozyskiwać, występować na zadania publiczne.
Radny Maciej Kiałka; Pani Górska przez ileś tam lat zabiegała o remont swojej świetlicy przy
okazji teraz jest możliwość zrobienia tej świetlicy w ramach tego projektu i nie tylko w
samym Budkowie ale jeszcze na tym terenie przyległym chodzi o Dąbie tyle o ile wiem i
Rajczyn i jeżeli my zlikwidujemy GOSTiR czy jest taka realna szansa, że ten projekt będzie
dalej mógł być kontynuowany?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest ryzyko, że będziemy utrąceni.
Radna Jolanta Rafałko; To ma być świetlica czy to ma być noclegownia?
Radna Anna Górska; Co Pani opowiada
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pani radna cytuję: ponadto w ramach numeracji
zostanie utworzone centrum turystyczne w Krainie Łęgów Odrzańskich (przebudowana
świetlica wiejska w Budkowie) zakres prac obejmuje wykonanie niezbędnych prac
budowlanych zgodnie z posiadanym projektem budowlanym mającym na celu stworzenie
aktualnie w ogóle niedostępnej miejsca dla mieszkańców i turystów w których będą mogli
odpocząć i skorzystać z zaplecza sanitarno- gastronomicznego, jak również zorganizować i
lub uczestniczyć w konferencjach tematycznych dotyczących regionu, realizujących programy
edukacyjne, aktywizacyjne (…) Była szansa na pozyskanie środków pod warunkiem, że będą
one nawiązywały do turystyki i Pani to tłumaczymy po raz kolejny, że związanie świetlicy z
turystyką pozwoli być i świetlicy i turystyce i to są jedyne tak naprawdę na dziś pewne
pieniądze na świetlice, bo z PROW-u na szkoleniu na którym byłam (…) jest tyle do
spełnienia warunków, że bardzo włącznie z gęstością zaludnienia z funkcjonującymi
stowarzyszeniami itd. w Budkowie nie ma żadnego stowarzyszenia, nie ma nawet OSP, nie
macie za to żadnych punktów. Wasze szanse na pieniądze unijne z PROW-u na świetlice są
najmniejsze w całej gminie a tu macie pewny grosz na skończenie tego remontu i Pani jakby
zadaje pytania z których wynika, że chce Pani to utrudnić swoim mieszkańcom
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale pytanie zadał radny Kiałka Pani Wójt i to
było pytanie więc proszę o odpowiedź.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja się odnoszę teraz do wypowiedzi bo znalazłam
fragment, który powinien uspokoić po raz nie wiem który Panią radną Górską, a na pytanie
Pana radnego Kiałki, tak jest bardzo duże ryzyko, że ten projekt przepadnie ponieważ nie
zmienia się warunków gry w trakcie gry, GOSTiR jest operatorem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Szanowni Państwo, według mojej wiedzy jeżeli
projekt jest na tym etapie i jeżeli w uchwale wpisujemy, że zadania przejmuje urząd gminy,
jestem pewien. że Urząd Marszałkowski wykaże się tutaj zrozumieniem dla takiego stanu
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rzeczy jeżeli operatorem był wskazany GOSTiR to nie będzie problemu ze wskazaniem
innego operatora i chciałem Państwu też powiedzieć tutaj też Pani Wójt, że w przyszłym roku
planowane jest w razie czego uruchomienie tak zwanego Dolnośląskiego Funduszu
Odrzańskiego, wydaje mi się że gdyby nawet z tych środków gmina nasza nie otrzymała
środków to w ramach tych środków tego Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego czyli zadań
stricte wpisujących się właśnie w szlak Odry wydaje mi sięc że również moglibyśmy
aplikować o te środki.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tylko stracimy rok a mamy też inne potrzeby nad
Odrą gdzie możemy aplikować.
Radna Anna Górska; Ale jeżeli termin będzie dopełniony to projekt będzie
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie jest dopełniony bo on jeszcze nie ruszył, Pani
radna Pani cytuje mejla a nie pismo które przychodzi ze zwrotką, żółta karteczką.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
10 radnych, przeciw głosowało 4 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta
Ad.19.
INTERPELACJE, ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb udzielił głosu Panu Janowi Piskorz
Pan Jan Piskorz; Wcześniej komunikowałem się z osobą która widnieje na podpisie,
wzruszone ramiona wskazywały o nic niemożności. O czym tu mówię, mówię tu o umowie o
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Szanowni Państwo radni mam tu taki
dylemat bo zwrócono się do mnie do podpisania tej umowy z czego ta umowa jest już z samej
treści, z mocy prawa nieważna. Dlaczego jest nieważna? Dlatego zacznę od tyłu, dlatego, że
w ostatniej sentencji tejże umowy mam powierzyć swoje dane osobowe dla instytucji, która
już nie funkcjonuje. Ponieważ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zmienił
nazwę na Gmina Wińsko Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. To jest pierwsza
rzecz. A więc już jest nie zawarta między mną a obecnie funkcjonującym zakładem pracy w
dostarczeniu. Więc pytam się szanowną Radę czy mam podpisywać takie właśnie umowy
które są nieważne. Po drugie szanowni Państwo w samej sentencji tego zapisu jest, że
dostawca tejże wody nie bierze odpowiedzialności za to co w ogóle wysyła. To jest tak samo
jakby producent wody pitnej w butelkach nie odpowiadał za to co kupuje, więc nie wiem to
jest taka umowa, dajemy wam wodę owszem, ok, w porządku ale my za to odpowiedzialności
nie bierzemy. Po trzecie ta umowa zawarta jest indywidualnie, w związku z tym pomiędzy
mną a zakładem pracy który dostarcza. Zakład który dostarcza posiada informację na temat
moich, mojego odbioru wody jak i ścieków, w związku z tym ogólnie, że ja mam nie
remontować studzienek czy remontować studzienek czy odpowiedzialne, jest to mija się z
celem, bo to jest tylko szkoda papieru, drukowanie takiego, bo powinna być, obejmować moją
indywidualną sytuację a nie ogólne jakieś sprawy związane szanowni Państwo ze wszystkimi
i jeżeli taka umowa trafiła w ręce obywateli to są tony papieru nieważne. Tych umów jest
nieważne, trzeba z powrotem wymienić, więc w obawie że moje podatki które ja łożę na tą
gminę idą w papier, tylko i wyłącznie w papier ale za tym nie ma prawa. Stąd też pytam się
jeszcze raz, co mam zrobić w takiej sytuacji, jak postąpić ma zwykły obywatel który w ogóle
nie zna się na prawie. Dziękuję bardzo.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękuję bardzo, to jest to o czym wspominałem
na początku sesji. Panie Mecenasie?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Ciężko mi się odnieść nie widząc umowy więc trzeba będzie z
komunalką to skonsultować z osobami z komunalki też bo ciężko rozmawiać na temat umów
w zakresie zakładu budżetowego gdzie tutaj nie ma przedstawiciela tego zakładu
budżetowego, niemniej jednak jeżeli chodzi o tą jedną kwestię wskazania komparycji umowy
gdzie wskazana jest Gmina Wińsko
Pan Jan Piskorz; Może Panie radco ponieważ Pana też opłacam w części swojej to ja Panu
przedstawię (…) Trzeba byłoby się zgłosić do głównego inspektora danych osobowych że
dane osobowe nie są w rękach tej instytucji, która powinna i wtedy to jest do 3 lat
pozbawienia wolności.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo proszę Panią Wójt o przygotowanie
informacji dla radnych dotyczące tego stanu rzeczy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Porównamy te dwie umowy, umowę którą Pan
podpisał przed laty i tę. One prawdopodobnie są tożsame tyle że rozbicie na Gmina Wińsko i
ZGKiM wynika z tego co Pan wspomniał na początku z tego ujednolicenia faktu, że teraz do
faktury jest ta inna nazwa. Żeby sprawę załatwić kompetentnie trzeba się z nimi pojawić w
odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu, nie jesteśmy przygotowani, nie mamy dwóch
umów przed sobą, nie mamy księgowej z komunalki dlatego
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dlatego proszę o informacje pisemną dla
radnych
Radna Anna Górska; Poprzednio jak była kierownikiem komunalki Pani Łopuszańska było
wszystko w porządku, po co było ją zwalniać?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Zakład budżetowy jako strona umowy bez dopiski tak jak
mówiłem statio fisci tak zwane, bez dopiski Gmina Wińsko tylko w umowach o pracę. Bo
zakłady budżetowe są jako zakład pracy bez wskazywania Gmina Wińsko a jeżeli jest to
umowa nie związana ze stosunkiem prawno-pracowniczym tylko umowa tutaj cywilnoprawna
tak jak w tym przypadku, to dla ważności tej umowy musi być wskazana poprawnie Gmina
Wińsko bo to Gmina Wińsko ma osobowość prawną, zakład budżetowy działa w ramach
osobowości prawnej Gminy Wińsko.
Pan Jan Piskorz; Szkoda, że to nie zostało uwzględnione na tej umowie.
Ad.20.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb - zamykam obrady 50 sesję Rady Gminy
Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

