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Protokół nr 51/2017
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1600 i zakończono o godz. 1750
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 13
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecna radna Joanna Skoczylas, radna Krystyna Tereszkiewicz.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb.
Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji.
Ponadto w sesji udział wzięli;
1. Jolanta Krysowata – Zielnica
- Wójt Gminy
2. Anna Kupczyk
- Skarbnik Gminy
3. Aneta Niewiarowska
- Sekretarz Gminy
4. Mateusz Chlebowski
- Mecenas
5. Sołtysi
6. Mieszkańcy Gminy
7. Przedstawiciel lokalnej prasy
Ad.2
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX i L sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
a) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
b) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez
przewodniczącego właściwej komisji ds. budżetu,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej,
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, z uwzględnieniem propozycji zmian
zgłoszonych do projektu budżetu przez Komisje Rady uwzględnione przez Wójta
w formie autopoprawek, oraz omówienie tych propozycji zmian które zostały
odrzucone,
e) głosowanie autopoprawek do projektu budżetu zgłoszonymi przez Wójta,
głosowanie nad poprawkami przez Wójta niezaakceptowanych, głosowanie nad
uchwałą budżetową.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla gminy Wińsko na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Wińsku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej na
tymczasowym targowisku.
12. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
13. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Panie Przewodniczący, wnoszę o zmianę
kolejności, żeby ta ostatnia sesja normalna, tak zwana czyszcząca odbyła się najpierw a
budżetowa z wieloletnią prognozą i z budżetem na 2018 rok jako druga. Mówię to ze względu
na pracowników, którzy też tutaj przyszli, to jest ostatni dzień, jutro do 10 rano muszą wyjść
wszystkie przelewy, muszą być uregulowane wszystkie zobowiązania bo później banki już
nie będą przepuszczać i oni wracają dzisiaj do pracy i także od tego co tu zostanie uchwalone
zależy co będą robić, w związku z tym prosiłabym, żeby te mniejsze tematy były jako
pierwsze a sesja budżetowa jako druga. Oczywiście jeśli nie będzie na to zgody to po prostu
będziemy pracować dłużej.
Wnoszę również o rozszerzenie porządku obrad o następujące uchwały; projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, to jest uchwała którą już
podejmowaliśmy, chodzi o Białków 1/12 jednej spadkobierczyń tej nieruchomości przysłała z
Kanady nieprawidłowe pełnomocnictwo i mamy do wyboru albo czekać aż przyśle
prawidłowe albo nieco zmodyfikować naszą uchwałę na prośbę Pani prorektor Uniwersytetu
Wrocławskiego przedstawiam projekt takiej uchwały.
Druga w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wińsko w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Wińsku.
Wobec nieobecności radnej Skoczylas nie rozpatrujemy, nie poddajemy pod głosowanie
uchwał dotyczących jej stanowiska w Radzie.
Uchwała w sprawie wydatków budżetu Gminy Wińsko, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017.
Głos zabrał radny Stanisław Tolisz; Chciałem się zapytać dlaczego tutaj panuje taki półmrok,
czy to są ze względów oszczędnościowych takie warunki?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Stan oświetlenia tej sali jest taki, że jak się zapala
wszystko to za chwilę się wszystko pali (…).
Radny Stanisław Tolisz; Tak nie może być żebyśmy tak pracowali.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak została ta instalacja wykonana przed laty z
dotacji, z pieniędzy zewnętrznych o których Pan często wspominał.
Radny Stanisław Tolisz; Czy dopiero teraz zauważono po tylu latach?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Radzimy sobie w ten sposób ponieważ remont tej
instalacji to jest kilkanaście tysięcy złotych.
Radny Stanisław Tolisz; Ani razu Pani nie występowała z tym żeby to zrobić.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja nie jestem dyrektorem GOK. Dyrektor GOK
występowała z tym ale mówią, że nie jest to pierwsza potrzeba, ponieważ tu się odbywają
zazwyczaj imprezy, które nie wymagają silnego oświetlenia. Dziś inne sale są zajęte, dlatego
musimy być tutaj.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Trudno, musimy przystosować się jakoś do tych
warunków. Pani Skarbnik jakby Pani mogła pokrótce powiedzieć o co chodzi w tej uchwale
w sprawie wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego?
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Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Na dachu budynku w Smogorzówku na mieszkania
chronione, program kompleksowego wspierania rodzin „Za Życiem”, niestety nie ma
możliwości dokończenia położenia samej dachówki na dachu zabrakło panu fizycznie godzin
żeby skończyć, wszystko jest zrobione tylko trzeba rozłożyć dachówkę dlatego są wydatki
5.000 zapłacimy mu jak skończy wykonywać tą pracę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Zabrakło kilku roboczo dni ze względu na pogodę,
święta itd. żeby na ostatniej połaci położyć dachówkę. Ponieważ cała więźba, wszystko
zostało wyremontowane, wszystkie materiały zakupione położone i zabrakło godzin na pracę
robotników, żeby te dachówki dokończyć. Więc żeby nie było fikcji, że płacimy za coś co
będzie skończone za trzy dni a nie za dzień, czy za pięć dni a nie za dwa dni, to koszt tych
roboczogodzin, które robotnicy muszą spędzić na dachu, żeby wszystko było legalnie i
zgodnie z prawem, należy przesunąć tak zwane zobowiązania niewygasające na następny rok.
I wówczas w styczniu, środki które były z tego roku wypłacamy w następnym roku
budżetowym. Niemniej pozostają te środki tegoroczne dlatego to się nazywa niewygasające.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mam propozycję, żeby jednak nie zmieniać tego
porządku obrad zaproponowanego, z wyjątkiem tego, żeby w punkcie 6 zamiast uchwały
wieloletnia prognoza finansowa, żeby tutaj dać uchwałę dotyczącą budżetu i dopiero jak
będziemy mieć budżet uchwalony wtedy zamienić te uchwały miejscami, żeby pod punktem 6
był budżet Gminy Wińsko a pod punktem 7 wieloletnia prognoza finansowa.
Przystępujemy do głosowania, pierwsza propozycja Pani Wójt, w sprawie przesunięcia
punktu 7 jako punkt jeden z ostatnich, przed interpelacjami. Kto z Państwa jest za tym
żebyśmy budżetem zajęli się na koniec dzisiejszej sesji bardzo proszę o podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 0 radnych,
przeciw głosowało 8 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W takim razie ten punkt się nie zmienia (…)
propozycja żeby najpierw omawiać budżet a dopiero potem wieloletnią prognozę finansową,
żeby zamienić to miejscami. Kto z Państwa jest za tym żeby dokonać tej zmiany, proszę o
podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 8 radnych,
przeciw głosowało 0 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proszę Państwa o zaznaczenie na porządku
obrad, że punkt 6 zamieniamy z 7. Pierwsza zgłoszona uchwała dotycząca rozszerzenia
porządku obrad przez Panią Wójt, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości w Białkowie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały do porządku obrad
proszę o podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13 radnych
(jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ta uchwała będzie uchwałą nr 12. Kolejna
uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Wińsko w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Wińsku, kto z Państwa
jest za tym żeby rozszerzyć dzisiejszy porządek obrad o ten punkt, proszę o podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 5 radnych,
przeciw głosowało 8 radnych
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; O tej propozycji uchwały nie będziemy w dniu
dzisiejszym dyskutować. Uchwała w sprawie wydatków budżetu gminy Wińsko, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2017, kto z Państwa jest za tym żeby ten projekt
uchwały również dołączyć do dzisiejszego porządku obrad proszę o podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 9 radnych,
wstrzymało się od głosowania 4 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tą propozycją uchwały zajmiemy się w punkcie
13.
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX i L sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
a) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
b) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez
przewodniczącego właściwej komisji ds. budżetu,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej,
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, z uwzględnieniem propozycji zmian
zgłoszonych do projektu budżetu przez Komisje Rady uwzględnione przez Wójta
w formie autopoprawek, oraz omówienie tych propozycji zmian które zostały
odrzucone,
e) głosowanie autopoprawek do projektu budżetu zgłoszonymi przez Wójta,
głosowanie nad poprawkami przez Wójta niezaakceptowanych, głosowanie nad
uchwałą budżetową.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla gminy Wińsko na rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Wińsku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej na
tymczasowym targowisku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Wińsko, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2017.
14. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
obrad z poprawkami.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad z
poprawkami głosowało 12 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLIX i L SESJI.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że protokoły były do wglądu w
biurze Rady Gminy, były wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z XLIX sesji
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu z XLIX sesji
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z L sesji
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu z L sesji
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Ad.4.
INFORMACJE I KOMUNIKATY
INFORMACJE WÓJTA GMINY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W okresie międzysesyjnym zastanawiałam się jak
przemówić do rozsądku żeby uratować budżet, którego wraz z pracownikami, ze specjalistami
jestem autorką. Budżet, który zakładał, że jesteśmy w stanie dać naszym mieszkańcom
możliwość skorzystania z wszelkich funduszy zewnętrznych jakie będą w najbliższym roku.
Możliwość, bo pewności nie mamy nigdzie, to są wszystko konkursy, a co związane jest ze
zgodą na wprowadzenie do planu rocznego życia gminy około 6.000.000 kredytu, który de
facto nie jest kredytem a jedynie emisją obligacji. I przytoczę tylko jeden najważniejszy
argument, argument przeciwko mnie, przeciwko temu budżetowi jest taki, że trzy lata nic nie
robiłam, chcę się popisywać w ostatnim roku i rozdawać wszystkim cukierki, nie, życie
gminy to nie jest polityka rozumiana jako walka o władzę, dla mnie życie gminy to jest
polityka tak jak ją rozumiał Jan Paweł II czyli działanie wspólne dla dobra wspólnego. Nie
mam zamiaru jak to mówiono zadłużać gminy. Wręcz przeciwnie to w tej kadencji udało się
rozwiązać problem zadłużenia tej gminy i w tej chwili przytoczę raz jeszcze, zostały
opublikowane dane o zadłużeniu wszystkich 2.478 gmin na koniec roku 2017, wybrałam
gminy które znamy, gminy które są na Dolnym Śląsku, w naszym sąsiedztwie w byłym
województwie wrocławskim. I tak najbardziej w przeliczeniu na głowę mieszkańca
oczywiście zadłużona jest gmina Prusice, jej wolno, stawiana jest mi za przykład, nam nie
wolno. Prusice ma ponad 31 milionów długu, na głowę mieszkańca 3.327, jest na 25 miejscu
w kraju jeśli chodzi o zadłużenie na głowę mieszkańca. Wołów jest na 97 miejscu w kraju
jeśli chodzi o zadłużenie na głowę mieszkańca, ma blisko na stary rok 50,5 miliona
zadłużenia, co na głowę mieszkańca daje 2.222zł. Następnie Żmigród 30,5 miliona zadłużenia
a na głowę mieszkańca 2.077, Ścinawa 19 milionów zadłużenia 1.870 na głowę mieszkańca,
Milicz 42 z okładem miliony zadłużenia, 1.736zł na głowę mieszkańca, Oborniki Śląskie
prawie 34 miliony zadłużenia, 1.698zł na głowę mieszkańca. Wisznia Mała prawie 15
milionów, prawie 1.500 na głowę mieszkańca. Góra, sąsiedni powiat, gmina Góra ponad 28
milionów zadłużenia 1.388zł na głowę mieszkańca. Brzeg Dolny i tu jest gwałtowny skok
14,5 miliona zadłużenia na 2017 rok a na głowę mieszkańca tylko 898 bo to sporsze miasto.
Ale taki skok od 1.400 do niecałe 900 czyli tu się zaczynają ci którzy mają małe zadłużenie.
Czyli Brzeg Dolny ma małe zadłużenie 898 zł na głowę mieszkańca. Lubin miasto ma małe
zadłużenie chociaż 63,5 miliona ale że dużo ludzi, to się rozkłada i wychodzi na głowę
mieszkańca 869zł, i bohater tej tabeli 1.772 gmina na liście gmin w Polsce w którym jest
2.478, 3.700.000 zadłużenia, 443 zł na głowę mieszkańca, połowa tego co miasto Lubin na
głowę mieszkańca. I Lubin wioski 6.700.000 zadłużenia ciupinkę mniej niż my 439zł. Już
mniej zadłużonej gminy na Dolnym Śląsku całym nie ma. Tak wygląda nasza kondycja
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finansowa, mamy zdolność kredytową, mamy świetny wynik, mamy bardzo małe zadłużenie i
mamy możliwość wzięcia tak kredytu jak puszczenia obligacji. Czym się zajmowałam w
okresie międzysesyjnym? Próbą racjonalnego podejścia, ratowania budżetu na 2018 rok.
Ostatnie rozdanie unijne, mam potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego, chyba żeby się
zdarzył jakiś cud. Ostatnie rozdanie unijne na świetlice. Ja wiem, ja może nie muszę być
fanką świetlic, wiem jak dla Państwa jest to ważne i teraz jeżeli na Gminny Ośrodek Kultury
robimy kilka świetlic bo zostały przypisane i na innych kilka to możemy startować dwa razy,
jako jeden organizm gminny mamy dwie możliwości. Niektóre świetlice się na pewno nie
załapią bo warunki są obostrzone ale czy to znaczy, że mają się marnować? Nie, to znaczy że
trzeba je wyremontować raz a dobrze i zapomnieć i używać. Jest warunkiem i jest wysoko
punktowana tak zwana unijna instalacja ponieważ Unia zauważyła, że w Polsce świetlice się
marnują dlatego, że są rzadko używane i one są takie mokre i zmarznięte. Więc jak będzie
mikroinstalacja, fotowoltaika na dachu i cały czas będzie lekko podgrzewana taka świetlica to
ona się po prostu nie będzie marnować i jak przychodzimy bo robimy imprezę i zaczynamy
gwałtownie palić to się wszystko skrapla, to wtedy ten obiekt się niszczy, dlatego warunkiem
jest taka na przykład mikroinstalacja itd. Więc jeżeli na nowych i na tych przebudowywanych
damy taką mikroinstalację to co, to na te stare które się nie załapały, które wyremontujemy ze
swoich własnych środków, czy też z tego kredytu, nie damy takiej mikroinstalacji? No
powinniśmy dać żeby się nie marnowała bo to już zostało stwierdzone dlaczego się marnuje.
Świetlice są tylko przykładem a przed nami drogi, chodniki, oświetlenie uliczne,
przypominam wykreślone zostało na przykład 300.000 na nowe lampy, nowe słupy. Jest to
taka ilość która na dziś, dopóki się Wińsko Gmina nie rozbuduje razy dwa, rozwiązuje ten
problem na zawsze, na lata, na lata nie mamy problemu z oświetleniem ulicznym. Wiele
problemów może rozwiązać na lata, ale wtedy ci którzy lubią mieć, że tak powiem te cukierki
w kieszeni i nie rozdawać kogo kocham, kogo lubię, a kogo nie, nie będą mieli argumentu bo
co można powiedzieć wiosce, że się jej da lampę jak ona ma lampę, co można powiedzieć
wiosce, że się jej da świetlicę jak ona ma świetlicę. Ludzie żyją normalnie i nie dają się ani
uwodzić ani szantażować. Czym zajmowałam się w tym czasie? W tym czasie zajmowałam
się przyglądaniem się temu jak bardzo ważna jest dla tu obecnych radnych większościowych i
Pana Przewodniczącego ważna jest sprawa bezpieczeństwa wodnego. Nie pochwalił się Pan
jak tam poszło w prokuraturze 12 -go podobno był Pan przesłuchiwany w tej sprawie jak to ja
zatrułam wodę. Nic się Pan nie pochwalił jak tam było, chwalił się Pan jak Pan jechał ale jak
Pan wrócił się Pan nie pochwalił. To jest tabelka z wyrzuconymi, ja nazwałam tylko pilne
zakupy inwestycyjne, tylko pilne bo tych zakupów powinno być znacznie więcej. Dla
komunalki żeby nie było niebezpieczeństwa wodnego, włóczyć Wójtową po prokuraturach że
nie poinformowała, że woda brudna, ale jak będą agregaty to nie będzie tego problemu, a te
agregaty to jest zaledwie 175.000. W skali Gminy 175.000 kiedy się rozdaje na jeden dom,
chlewik żeby go wyremontować tak naprawdę bo to był chlewik 80.000, na świetlice poza
unijnymi, poza dotacjami od tak dlatego, że się należy 120 to już jest więcej niż trzeba na
bezpieczeństwo wodne w gminie. Agregaty które się włączają natychmiast jak zabraknie
prądu, to tylko 175.000 i wszystkie studnie mamy bezpieczne. Myślę jak uratować ten
wydatek inwestycyjny, uznać go za ważny na tyle, że przy tak niskim, właściwie to
śmiesznym zadłużeniu należałoby. Jak uratować wymianę dwóch zbiorników które
skorodowały. Dlaczego nie wymieniliśmy dwa lata temu jednego a teraz drugiego? Dlatego
że dwa lata temu nie były skorodowane a teraz są. I obcinanie ze 100.000 na 50 bo zrobimy
jeden a może dołożymy jeszcze 20 to zrobimy 1 i 1/4 no to dla mnie jak by się chciało nie
wiem, wulkanizować balony. Albo coś robimy albo nie, jeżeli są dwa skorodowane, to czy
walną dwa i woda będzie zanieczyszczona, czy walnie jeden to nie ma żadnego znaczenia.
Mamy pół żołądka z dobrą wodą a pół z niedobrą. Co to jest za oszczędzanie, jakie to są
pieniądze? Dwie pompy SUW Węgrzce 6.000 wyleciały z budżetu, dlatego że co, że
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Węgrzce? Węgrzce zaopatrują 1/3 gminy w wodę. Ja wiem, że tam gdzie ja mieszka to
niczego nie może być ale żeby kilkanaście wiosek było bez wody dlatego, że ja mieszkam w
Węgrzcach, czy może sobie przypisuję za duży zaszczyt? Co to są za pieniądze pompy w
Węgrzcach, ile tych pieniędzy na te pompy, 6.000, ludzie 6.000 na bezpieczeństwie wodnym
a mnie do prokuratury, że dwie godziny później niż radna Rafałko wysłała MMS dokument
sfotografowany którego nie miała prawa widzieć, dwie godziny później poinformowałam niż
ona dostała SMS (…) ale za to, że nie ma 6.000 na pompy to już nie. Proszę Państwa nie
róbmy sobie żartów z życia społeczności, która liczy 8.500 mieszkańców, to nie jest duża
gmina ale nie jest też tak mała jak Jemielno, nie jest tak duża jak Brzeg Dolny ale każde życie
w niej jest ważne, każde miejsce w żłobku który pozwala mamie iść do pracy i każde miejsce
w Domu Seniora które pozwala dzieciom spokojnie iść do pracy żeby dziadek sobie krzywdy
nie zrobi i każda pompa nawet za głupie 6.000. Tak głupie, bo w skali gminy to są głupie
pieniądze i każda pompa dzięki której ktoś albo się rozchoruje albo nie, albo będzie tylko
niesmacznie, na prawdę można znaleźć czy sprokurować inne preteksty żeby mnie podawać
do prokuratury a nie zatruwać społeczeństwo skorodowanymi zbiornikami. Potem mamy
żelbetonowe zbiorniki na oczyszczalni ścieków, proszę bardzo ile to zaoszczędziliśmy
wyrzucając to, oczyszczalnia wcale nie jest taka nowa a ścieki
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt ale dyskusja o budżecie dopiero
będzie, miała Pani przedstawić informacje na temat tego co w okresie międzysesyjnym
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja nie będę dyskutować z Panem o budżecie, są
mieszkańcy (…) proszę mi nie przerywać to jest mój czas(...)
Na sali panował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; żelbetonowe zbiorniki mogą wylać ścieki do
środowiska, ponieważ trzeba naprawdę niewielką kwotę zaoszczędzić żeby wydać, żeby co,
mieliście zejść z 6.000.000 do 1,5 ale przy okazji zaczęliście sobie rozdawać. Pani radna
zawnioskowała o obcięcie 10.000 na podjazd dla osób niepełnosprawnych w szkole a
jednocześnie zawnioskowała o wprowadzenie 30.000 na wózek dla osoby, która myje
największe powierzchnie płaskie w szkole czyli dla siebie. Nawet nie miała tej przyzwoitości
żeby koledze powiedzieć żeby to zgłosił, sama zgłosiła wózek dla siebie, żeby nie chodzić po
hali tylko jeździć z takim budżetem mamy do czynienie proszę Państwa (…) W okresie
międzysesyjnym zbierałam argumenty twarde bo kwoty, bo liczby, bo matematyka to królowa
nauk, zbierałam argumenty, które mogą uratować ten budżet.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przechodzimy do kolejnego punktu
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak proszę Państwa kończy się każda inicjatywa z
mojej strony, jestem zagłuszana przez Pana Przewodniczącego, który zamiast 6 milionów
miał 1,5 ale teraz wyszło że 3,5, bo trzeba wydać na chlewik 80 tys., na wózek do mycia
podłogi w hali sportowej 30 tys., bo trzeba wykonać kilka rowów powiatowych, ale nie
remontować gminnych, bo trzeba na staw na który są pieniądze z funduszu sołeckiego włożyć
dwa razy więcej pieniędzy z naszego budżetu a my wydaliśmy pieniądze na dokumenty dzięki
którym możemy do trzech stawów zrobić ze środków zewnętrznych, 20 tys. możemy
pozyskać a oni sobie po 30 tak o rozdali, oczywiście w określonych wioskach a w
określonych nie. Dziel i rządź, Rada Gminy w Wińsku. Bardzo Państwa proszę, jeśli dziś nie
jesteście w stanie wpłynąć na tych radnych, to wpłyńcie na to, żeby ci radni którzy przyjdą
patrzyli na wasze dobro a nie na swoje małe lokalne interesy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękuję Pani Wójt i w dalszym ciągu
powtarzam, że dyskusja nad projektem uchwały budżetowej będzie w punkcie 6 bo tak
przegłosowaliśmy.
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Ad.5.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Głos zabrał Sołtys sołectwa Boraszyce Wielkie Ryszard Bielecki, który złożył życzenia z
okazji Nowego Roku.
Ad. 6.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA 2018 ROK.
a) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony
Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego, Zdzisław Miłuch odczytał opinię komisji w
sprawie projektu budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, Jolanta
Rafałko odczytała opinię komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu, Daniel
Moczydłowski odczytał opinię komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Wińsko na 2018
rok.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb w związku z nieobecnością Przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej odczytał opinię komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Wińsko na
2018 rok.
b) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez
przewodniczącego właściwej komisji ds. budżetu
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług, Planowania i Inicjatyw
Gospodarczych odczytała opinię komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Wińsko na 2018
rok.
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odczytał uchwałę nr V/305/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko projekcie uchwały budżetowej
Gminy Wińsko na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, z uwzględnieniem propozycji zmian
zgłoszonych do projektu budżetu przez Komisje Rady uwzględnione przez Wójta w
formie autopoprawek, oraz omówienie tych propozycji zmian które zostały odrzucone
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja nie otrzymałem żadnych propozycji zmian
uwzględnionych przez Wójta w formie autopoprawek. Pani Wójt czy jakieś propozycje Pani
będzie zgłaszała?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak, mogę prosić żeby Pani Skarbnik przedstawiła
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Prosimy o przeniesienie w rozdziale 90095 z paragrafu 4010
kwoty 7.380zł, na paragraf 4040 kwoty 1.380zł, jest trzynastka dla jednego pracownika
zatrudnionego w ramach robót publicznych w 2017 roku i na paragraf 4170 kwotę 6.000 dla
trzech pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie na okres jednego miesiąca po okresie
zatrudnienia w tramach robót publicznych w 2017 roku, zgodnie z umową z Urzędem Pracy.
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 92601 obiekty sportowe budżet zlikwidowanej jednostki
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wińsku w kwocie 159.593zł i w związku z tym
zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 na paragrafie 4010 kwota 135.993zł
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wynagrodzenia przejętych pracowników zlikwidowanej jednostki i zwiększenie wydatków w
rozdziale 92695 w kwocie 23.600 na wykonywanie zadań zlikwidowanej jednostki,
organizacja imprez sportowych w paragrafie 4110 1.600, 4120 200zł, 4170 9.700, 4190 2.500,
4210 kwota 1.500, paragraf 4300 3.000 i 4430 kwota 5.100.
Zmiana klasyfikacji zadania inwestycyjnego Rozbudowa przystanków przy drodze
wojewódzkiej w Baszynie i Chwałkowicach z 60016 drogi publiczne gminne na 60013 drogi
publiczne wojewódzkie. Zmiana klasyfikacji zadania inwestycyjnego "Turystyka na szlaku
Odry" z 63003 z zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadanie 63095 pozostała
działalność. To jest zmiana, która była w opinii z Regionalnej, że była niespójna między
załącznikami. Zmiana w załączniku 12 poprawiono rozdział klasyfikacji budżetowej na
zadaniu "Modernizacja stawów gminnych" 01008 melioracje wodne na 01010 infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi, to jest również zgodnie z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej. W załączniku nr 10 poprawiono rozdział klasyfikacji budżetowej z 90004
utrzymanie zieleni w miastach i gminach na rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona
wód też zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. W dochodach poprawiono
klasyfikację budżetową dotacji celowych finansowanych z programów z udziałem środków
europejskich z paragrafu 6207 na 6257. W uchwale budżetowej usuwa się paragraf 16
upoważnienie dla kierownika zakładu budżetowego do dokonywania w planie finansowym
zakładu zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej pod warunkiem, że nie
spowoduje to zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku, ponieważ te uprawnienia ustawa
nadaje kierownikowi. W związku ze zmniejszeniem podatków od nieruchomości i rolnego
należy zmniejszyć dochody, na podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 37.000,
od osób fizycznych 230.000 i na podatku rolnym od osób prawnych 19.000 i od osób
fizycznych 78.000.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Skarbnik ja jestem w szoku. Tyle razy żeśmy się spotykali,
spotykaliśmy się mnóstwo razy, teraz się dowiaduję, kiedy myśmy uchwali podatki? Czy była
później sesja? Teraz Pani na koniec nam wrzuca żeby to wszystko teraz wprowadzić. Po
pierwsze nie jestem w stanie tego zapamiętać, nie wiem czy ktoś tutaj z nas zapamiętał to co
Pani teraz powiedziała. Myślę, że takie rzeczy powinny być załatwiane dużo prędzej.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Dlatego jak była sesja podatkowa na koniec listopada to
mówiłam jaką kwotę należy z dochodów zdjąć 364.000
Radny Stanisław Tolisz; Taką propozycję trzeba było radnym wtedy przedstawić. Myśmy
byli świadomi tego, obniżyliśmy podatki. Wracając do tego slajdu, który Pan bardzo ładnie
przedstawiła Pani Wójt, czy możemy wiedzieć na którym miejscu będziemy jeżeli byśmy
wzięli tych ponad 7.000.000 kredytu?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Po pierwsze sześć z kawałkiem, po drugie
będziemy dokładnie w tym samym miejscu Panie radny, ponieważ wszystkie gminy nad nami
biorą o wiele większe kredyty mimo że mają o wiele większe zadłużenie. Proszę zapytać się
kolegów z Wołowa, ze Żmigrodu, ze Ścinawy. Radna tak chwaliła Ścinawę (…) ale oni będą
mieli WPF chyba do 42 roku a my do 30-go. Będziemy w tym samym miejscu ponieważ inni
biorą kredyty większe niż my więc do góry się nie przesuniemy. Jeśli chodzi o procent w skali
zadłużenia w stosunku do budżetu, to w tej chwili mamy zadłużenie 12%, (…) jeśli
weźmiemy kredyt czy obligacje to ono sięgnie max 27%, podczas kiedy 52 bodaj ma
zaplanowane Ścinawa % zadłużenia a my będziemy mieli 27. To jest odpowiedź na Pana
pytanie, a to że w wyniku zmian w stawkach podatku dla budżetu stracimy 364.000 to już na
tej komisji, nawet nie sesji podatkowej Pani Skarbnik przeliczała, wyszło jej najpierw 260 a
po kolejnym podatku dodała jeszcze 100 i wtedy mówiła 360.000, tyle będzie mniej w
budżecie Gminy Wińsko po tej zmianie. To jest nagrane, to jest w internecie, to jest w
protokołach w związku z tym Pan od początku o tym wiedział.
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Radny Stanisław Tolisz; Dla mnie wykładnią tego, że jesteśmy tam na dole to znaczy że jest
bogata gmina, to pytam się dlaczego Pani tak rżnęła tych wszystkich podatników żeby było
wszystko ciągle maksymalnie. Może Pani powiedzieć?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wie Pan, jak pójdę do pracy do rzeźni, przejdę na
Pana język, będę wtedy rżnęła. Jak na razie jestem wójtem, choć w gminie rolniczej ale do
rzeźni się nie kwapię. Powinien to zrobić Przewodniczący, nie zrobił ja też się zapomniałam
bo powinnam się przywitać z wszystkim. Witam mieszkańców, witam sołtysów, witam
księdza proboszcza. Mam nadzieję, że chociaż obecność jednego księdza odrobinę złagodzi
obyczaje.
Radny Stanisław Tolisz; Pani wspomniała o tym jak wspaniale to wszystko będzie
prosperować, czemu Pani nie powiedziała o GOSTiR-e który ma budżet 160 prawie tysięcy a
na działalność jest tylko chyba nie całe 30? O tym, Pani nie powiedziała a o pompach 6 tys.
Pani dużo się nagadała. Jeżeli chodzi o działalność międzysesyjną myślałem, że usłyszę o tym
co Pani chce zrobić z Gminą Wińsko żeby ją przenieść do Lubina. Czemu Pani o tym nie
wspomniała?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Bo to jest moje pięć minut a nie Pańskie.
Radny Stanisław Tolisz; No właśnie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jesteśmy w punkcie dyskusja nad projektem
uchwały budżetowej, z uwzględnieniem propozycji zmian zgłoszonych do projektu budżetu
przez Komisje Rady uwzględnione przez Wójta w formie autopoprawek... Pani Wójt, w tych
autopoprawkach które otrzymaliśmy od Pani Skarbnik ja właściwie nie widzę żadnej
propozycji zmian zgłoszonych przez Komisje Rady. A przypominam, że spotykaliśmy się
cztery razy, spotkania trwały od 3 do 7 godzin i mamy cztery strony propozycji zmian, a tu w
formie autopoprawek nie otrzymaliśmy żadnych. Dlatego Panie Mecenasie chciałem się
dowiedzieć, czy właściwie te autopoprawki, które nie były przedmiotem dyskusji, nie były
uwzględnione przez komisje Rady, nie były tam zgłaszane czy one powinny być dzisiaj
przedmiotem naszej dyskusji naszej rozmowy i głosowania?
Mecenas Mateusz Chlebowski; W tym zakresie autorem projektu budżetu jest Pani Wójt.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Opieramy się na uchwale z 2010 roku, która
dokładnie pokazuje w jaki sposób przebiega cała procedura uchwalania budżetu i to jest
dokładnie skopiowane z tej uchwały.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Ale w tamtej uchwale jeśli się nie mylę, nie mam jej teraz
przed sobą, jest mowa o wprowadzeniu poprawek z inicjatywy podmiotów innych aniżeli
autor projektu budżetu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo bym Pana prosił, żeby Pan sprawdził tą
uchwałę z 2010 roku.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dlaczego 2010 jest tutaj wywiedziony?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bo uchwała jest z tego roku, z 2010 dotycząca
procedury przyjmowania, zatwierdzania budżetu Pani Wójt i na tym się opieramy.
Ja tutaj mam dokładnie zapisane w dzisiejszym porządku obrad, że autopoprawki powinny
dotyczyć, teraz jest dyskusja nad autopoprawkami zgłoszonymi do projektu budżetu przez
komisje Rady uwzględnione przez Wójta w formie autopoprawek omówienie propozycji
zmian które zostały odrzucone.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; I są to autopoprawki radnych wniesione do Wójta
który ich nie uwzględnił jako autor budżetu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli nie ma w takim razie żadnych propozycji.
Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu.
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e) głosowanie autopoprawek do projektu budżetu zgłoszonymi przez Wójta, głosowanie
nad poprawkami przez Wójta niezaakceptowanych, głosowanie nad uchwałą
budżetową.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Autopoprawka to co otrzymaliśmy w dniu
dzisiejszym, autopoprawka do budżetu 2018, ja mam jeszcze przed sobą autopoprawka
dochody, nie wiem czy Państwo otrzymali ten dokument ale go przeczytam; zmniejszenie
planu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 37.000 oraz osób fizycznych w
kwocie 230.000 oraz zmniejszenie planu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 19.000
i osób fizycznych w kwocie 78.000. Te autopoprawki to konsekwencja naszej decyzji
dotycząca obniżenia podatków na rok 2018. Przystępujemy do głosowania, kto z Państwa jest
za tym, żeby przyjąć autopoprawki do projektu budżetu zgłoszone przez Wójta w dniu
dzisiejszym, proszę o podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem autopoprawek głosowało
9 radnych, wstrzymało się od głosowania 4 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że te autopoprawki zostały
przyjęte. Przed każdym z Państwa są wnioski z Komisji Budżetowej z 30 listopada, 4 grudnia,
12 grudnia oraz z 21 grudnia. Tak jak mówiłem spotykaliśmy się czterokrotnie, każde z tych
spotkań trwało od 3 do 7 godzin, żadna z Komisji Rady Gminy nie podjęła decyzji
pozytywnej a propos budżetu przedstawionego nam przez Wójt Krysowatą. Wręcz
przeciwnie, dominowała opinia, że jest to budżet katastrofalny dla gminy a Pani Wójt tym
poziomem zadłużenia planowanym na rok 2018 chce po prostu gminę sprowadzić z
powrotem do czasów Wójta Olejniczaka z tym, że Wójt Olejniczak wykonywał inwestycje i
realizował je przede wszystkim z dotacji zewnętrznych a każda z tych inwestycji, które
zostały zaplanowane na przyszły rok przez Panią Wójt tak naprawdę może zostać
zrealizowana w każdym momencie bo to nic trudnego Pani Wójt po prostu wyemitować
obligacje tak jak Pani proponuje i zrealizować to bez wkładu zewnętrznego.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja tylko przypomnę żeby Państwo nie mieli
dezinformacji, są projekty gdzie można startować bez wkładu własnego a później ten wkład
dokładać a są takie jak w przypadku świetlic, gdzie trzeba dołączyć uchwałę, że są środki na
udział własny zabezpieczone. Bez takiej uchwały nie mogę złożyć wniosków, mamy
większość dokumentów gotowych, nie mogę złożyć wniosków o fundusze unijne. W tym
konkretnym przypadku nie mogę, tak mówi regulamin.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mam taką propozycję, ponieważ tych
wniosków, one się tutaj mieszczą na czterech czy napięciu stronach, są one przed każdym z
Państwa, moja propozycja jest taka żebyśmy zagłosowali wspólnie tak jak głosowaliśmy
wspólnie nad autopoprawkami, kto z Państwa jest za tym żebyśmy te wszystkie wnioski z
Komisji Budżetowej w formie poprawki przyjęli
Głos zabrał Radny Maciej Kiałka; Mam pytanie, czy Pan Przewodniczący w tym punkcie
przewiduje jakąś dyskusję, czy można zadawać jakieś dodatkowe pytania?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jesteśmy w punkcie 6 podpunkt e) który mówi
tylko o głosowaniu, dyskusja była w poprzednim punkcie. W takim razie przystępujemy do
głosowania, Pani Wójt każdy z radnych ma te propozycje przed sobą.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Są mieszkańcy, są sołtysi
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mieszkańcy byli obecni na komisjach Rady,
spotykaliśmy się cztery razy.
Kto z Państwa jest z tym żebyśmy głosowali blokowo, wspólnie za tymi albo za przyjęciem
albo za odrzuceniem tych wniosków z Komisji Budżetowej proszę o podniesienie ręki?
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 8 radnych,
przeciw głosował 1 radny, wstrzymało się od głosowania 4 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W takim razie przystępujemy do głosowania
Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawek przez Wójta nie zaakceptowanymi a zgłoszonymi
na komisjach budżetowych proszę o podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem poprawek głosowało
7 radnych, przeciw głosowało 5 radny, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że te poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad uchwałą budżetową. Pani Skarbnik mógłbym Panią
poprosić o głos, po tych poprawkach jak będzie wyglądał budżet? Chodzi mi przede
wszystkim o poziom deficytu oraz o wysokość emitowanych obligacji.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Dochody będą wynosiły 43.484.867zł, wydatki
36.851.606zł, deficyt 2.366.739zł, w tym przychody 3.357.139zł, rozchody 990.400 zł
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przechodzimy do głosowania nad uchwałą
budżetową. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały budżetowej z kwotami i w takiej
formie po poprawkach zgłoszonymi przez Komisję Budżetową na rok 2018 proszę o
podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą głosowało 8 radnych,
przeciw głosowało 5 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam ze uchwała została podjęta.
Ad.7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy Anna Kupczyk.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Mamy jedną autopoprawkę, też w wyniku opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej, w pozycji 1010 na wszystkie lata prognozy wypełnia się tą
pozycję i skorygowano na lata 2018-2023, w załączniku nr 2 dokonano korekty w wyniku
zobowiązań dla zadania "Modernizacja targowiska w Wińsku" 1.060.604,66zł oraz dla
zadania zalewu Słup 646.179,18zł to jest zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Po zmianach wieloletnie prognoza finansowa będzie do 2026 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
8 radnych, przeciw głosowało 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2017 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie z autopoprawką przedstawioną na posiedzeniu komisji
przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
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 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Chwilowo salę obrad opuściła radna Regina Grębosz
Ad.9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA
GMINY WIŃSKO NA ROK 2018.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
12 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SAMODZIELNEMU
PUBLICZNEMU ZAKŁADOWI OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIŃSKU.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zwracając się do Dyrektor SPZOZ p. Elżbiety
Magda nawiązał do posiedzenia komisji, zapytał o aktualny skład Rady Społecznej.
Dyrektor SPZOZ Elżbieta Magda odpowiedziała, że nie było żadnych zmian. Przekazała, że
przewodniczącą Rady Społecznej jest Pani Wójt Jolanta Krysowata - Zielnica, Pan Daniel
Moczydłowski - członek, Pan Ryszard Kisielewicz- członek, Pani Barbara Żeliźniak- członek,
przedstawiciel Wojewody Pan Adam Grabowski.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb wyjaśnił; Pytanie jest z tego powodu, ponieważ
była dyskusja na temat jak często zbiera się Rada Społeczna i kiedy było ostatnie posiedzenie
tej Rady.
Dyrektor SPZOZ Elżbieta Magda odpowiedziała; Obrady Rady Społecznej wynikają z
potrzeb.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy w tym roku było jakieś potkanie Rady
Społecznej?
Dyrektor SPZOZ Elżbieta Magda; Tak, było zwołane na mój wniosek 15 marca w pierwszym
kwartale 2017 roku odbyło się takie posiedzenie.
Radna Anna Górska; Jedno?
Dyrektor SPZOZ Elżbieta Magda; Jedno.
Radna Brabara Żeliźniak zapytała; Czy Państwo do wszystkich członków Rady wysyłacie
powiadomienia o spotkaniach Rady, czy tylko do wybranych?
Dyrektor SPZOZ Elżbieta Magda; Sądzę, że tak, to nie jest w mojej kompetencji.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Oczywiście, że wysyłamy wszystkim na piśmie w
terminie siedmiodniowym, Pani otrzymała to pismo i pokwitowała mi na sesji, bodajże na
komisji 22 marca 2017 roku.
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Dyrektor SPZOZ Elżbieta Magda; 29 marca odbyło się posiedzenie Rady, natomiast
wnioskowałam do Pani Wójt 15 marca.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Na salę obrad powróciła radna Regina Grębosz
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
9 radnych, wstrzymało się od głosowania 4 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYSOKOŚCI DZIENNYCH STAWEK
OPŁATY TARGOWEJ NA TYMCZASOWYM TARGOWISKU.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska wskazała, że stawki opłat są praktycznie połowę
mniejsze od tych co do tej pory funkcjonowały z uwagi na to, że jest tam tymczasowe
targowisko.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mam pytanie, ponieważ przetarg na budowę
nowego targowiska został rozstrzygnięty Pani Wójt, jakby mogłaby nam Pani przypomnieć
mniej więcej do kiedy planowana jest modernizacja tego targowiska?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Do maja przyszłego roku. Oczywiście klauzula o
sile wyższej od kiedy mamy takie anomalia pogodowe już w tej chwili jest w każdej umowie,
jak nie będzie katastrofy to do maja.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proszę mi jeszcze przypomnieć, bo z tego co
pamiętam to projekt zmian czy projekt architektoniczny tego targowiska był jeszcze chyba
przyjmowany czy zlecany przez Wójta Mirytiuka, czy on się w jakiś sposób znacząco zmienił
czy to jest ten sam projekt?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest zupełnie nowy projekt, tamten nie nadawał
się do realizacji i nie nadawał się do handlowania. Nasz projekt jest kilkukrotnie tańszy jeżeli
chodzi o projekt i dokumentację i jest oparty także na konsultacjach z handlującymi i z
kupującymi. Tamten projekt zakładał budowę bardzo dużej przychodni weterynaryjnej w tym
miejscu, nie wiem po co, i handel z zamkniętych bud. Nasz projekt to jest projekt straganów
ażurowych, po odpowiednim rozstawie tak, żeby część busów mogła zajeżdżać za stragany,
część straganów jest bez samochodu przy sobie, są miejsca postojowe dla samochodów poza,
które będą także parkingami w czasie kiedy targu nie ma, czyli w pozostałe dni i godziny
tygodnia. Tak że te projekty mają ze sobą wspólnego tylko to, że jest to remont tego samego
targowiska na tej samej działce i nic więcej.
Radna Anna Górska; W ubiegłej kadencji wydaliśmy 50.000 na projekt modernizacji
targowiska w Wińsku, w tym roku na ten sam cel wydaliśmy 30.000. Moje pytanie jest takie
czy tamten projekt nie można było zmodernizować i jednak przystosować go do realnej
rzeczywistości remontu targowiska, a nie 50.000 zostało po prostu w błoto wyrzucone?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Chciałam, idąc za Pani wypowiedzią podkreślić, że
w tamtej kadencji, radni tamtej kadencji wyrzucili w błoto 50.000. Nasz projekt kosztował z
tego co pamiętam 15.000, tylko nie wiem czy plus VAT czy bez VAT.
Radna Anna Górska; Ja słyszałam 30.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pani słyszała a ja zamawiałam. Projekt z tamtej
kadencji nie nadawał się do realizacji, bo nie ma możliwości drobnej zmiany, która polega na
tym, że wszystko robimy inaczej.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli tak naprawdę to jest uchwała na około 5
miesięcy, tak, do czasu uruchomienia nowego targowiska?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Komunalka po prostu musi to obsługiwać, muszą
być ludzie, muszą sprzątać, płacimy za to, że używają ludzie wody w toalecie itd., są to niby
nie duże ale jednak koszty, ludzie są przyzwyczajeni do płacenia za gorsze warunki
większych pieniędzy, więc to jest naprawdę symboliczna opłata, która powoduje, że nie
zarabiamy na tym targowisku ale też nie dopłacamy do tego, że ono tam funkcjonuje, a i
handlarze i kupujący są bardzo zadowoleni z tego targowiska tymczasowego, tak że trzeba
będzie zapewne wystawić tam tablicę z zakazem handlu kiedy już nowe targowisko będzie
gotowe.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Wójt Gminy p. Jolanta Krysowata-Zielnica.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica przekazała, że jest to uchwała nawiązująca
bezpośrednio do poprzedniej uchwały, która wyrażała zgodę na nabycie tej nieruchomości,
ponieważ Uniwersytet ma zaawansowane prace dotyczące pozyskania środków na remont
modernizację kompleksu zabytkowego z obserwatorium i na terenie tego kompleksu nie może
znajdować się parking, jedyna działka, która kwalifikuje się aby mogła być takim parkingiem
to jest właśnie ta działka. Jedna ze współwłaścicielek spadkobierczyń przebywa w Kandzie,
przysłała nieprawidłowe pełnomocnictwo w związku z czym ta kosmetyczna zmiana w tej
uchwale pozwala nam na nabycie tego fragmentu nieruchomości za pośrednictwem
pełnomocniczki właścicieli.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIŃSKO
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy Anna Kupczyk.
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Skarbnik Gminy Anna Kupczyk poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w załączniku nr 2
dział 852 Pomoc społeczna, rozdział opis Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W załączniku nr 1 31.01.2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Z tego co pamiętam byliśmy przekonywani na
poprzednich sesjach, w ogóle ten temat ciągnie się u nas od września kiedy na jednej z sesji
byliśmy przekonywani do tego, żeby przeznaczyć 216.000 własnego wkładu gminy do
projektu firmowanego przez Ministerstwo Rodziny. W tamtym projekcie był zapis, że
216.000 jest naszym wkładem, druga część dofinansowanie zewnętrzne co pozwoli nam na
uruchomienie w tym obiekcie mieszkań chronionych, na początek dwóch. Potem w miesiącu
październiku czy listopadzie dostaliśmy informację, że tylko i wyłącznie środki własne
zostały uruchomione a Pani Wójt rezygnuje z podpisania umowy dotacyjnej z Ministerstwem
Rodziny z tego względu, że istnieje ryzyko, że wykonawca nie zdąży do końca roku z
realizacją tego zadania, i tylko przypominam, że na remont tego dachu poszło z środków
własnych 216.000zł. Teraz jeszcze jesteśmy proszeni o to, żeby kolejne 5.000 przedłużyć, do
31 stycznia kolejnego roku, dlatego się pytam czy nie było takiej możliwości z przedłużeniem
dotacji z Ministerstwa Rodziny, żeby całość tej inwestycji czyli może niepotrzebnie Pani
rezygnowała z tej dotacji i tylko realizowała wydatki z budżetu własnego gminy?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie dlatego zaproponowałam Państwu radnym
wycofanie się z tej dotacji, że wykonawca się nie wyrobił w czasie z mieszkaniami tylko
dlatego, że musielibyśmy dołożyć do tych dwóch mieszkań jeszcze 70.000 i gdybyśmy
podjęli taką decyzję to remont tych mieszkań musiałby się zacząć w drugiej połowie
listopada. Sama technologia mówi, że przy tej pogodzie, przy tych temperaturach nie byłoby
to wykonalne, ponieważ muszą posadzki schnąć określoną ilość czasu, każdy kto się budował,
remontował wie o czym mówię. Dlaczego musielibyśmy dołożyć te pieniądze chociaż
mieliśmy już gwarancję, że 216 my, 216 Ministerstwo Rodziny? Dlatego, że do Urzędu
Wojewódzkiego został skierowany donos, który mówił między innymi o tym, że cały
budynek nie jest własnością gminy a 1/4 jest własnością właściciela prywatnego, podczas gdy
to przewlekłość działania Rady o miesiąc najpierw opóźniła zamianę tego mieszkania z tym
prywatnym właścicielem, który chciał się tego mieszkania pozbyć, ponieważ nie było go stać
na wielkie mieszkanie pod walącym się dachem. To Państwa opieszałość i przewlekłość
spowodowała, że miesiąc później doszło do tej decyzji a w międzyczasie Pan ten był
nachodzony i straszony, że jestem osobą nieuczciwą, zostanie bez dachu nad głową, żeby tego
nie robił. Pan ten dostał zawału, wylądował w szpitalu i akt notarialny zamiany własności
nasze mieszkanie wyremontowane dla tego Pana małe, za duże jego z tym walącym się
dachem, opóźniła się na kolejne 3 tygodnie. Właśnie w tym czasie kiedy miałyśmy już
podpisany protokół porozumień z tym właścicielem itd. ale nie było aktu notarialnego ze
względu na ten zawał, w tym czasie właśnie wyszedł ten donos, no i w wyniku tego donosu
miałam do wyboru albo dopłacamy 70.000, w listopadzie 70.000 to jest dużo, w styczniu,
lutym jeszcze nie ale w listopadzie już tak, do tylko dwóch niewielkich mieszkań.
Jednocześnie wtedy to wiedziałam, że i z przyczyn technicznych i z przyczyn, byłoby dosyć
niegospodarne gdybyśmy tyle pieniędzy dokładali, bo za te pieniądze moglibyśmy dwa inne
wyremontować, zresztą wyremontowaliśmy niejedno, zaproponowałam Państwu żebyśmy tej
dotacji nie przyjmowali, i to Państwo podjęliście uchwałę, że tej dotacji nie przyjmujemy. W
związku z tym, że na podstawie wcześniejszych uzgodnień o czym doskonale Pan wie były
ogłoszone przetargi, miałam prawo ogłosić przetargi a umowy podpisywać do wysokości
istniejących pewnych środków, akurat byłam na przymusowym czterodniowym urlopie kiedy
przetarg na dach bo były dwa przetargi część wspólna osobno, mieszkania osobno, przetarg
na dach był rozstrzygnięty i została zawarta nie przeze mnie bo mnie nie było, byłam za
granicą, tyko przez Panią Sekretarz umowa z wykonawcą, któremu też się spieszyło bo
właśnie ze względu na pogodę, jak się jesienią zaczyna robić dach to trzeba się spieszyć. Do
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podpisania umów na mieszkania nie doszło, ponieważ środki te nie istniały nie były
zabezpieczone. To jest podsumowanie tej historii, proszę więcej na ten temat nie kłamać,
dotacji zresztą nie można przenosić na następny rok. Ja jeszcze byłam wraz z szefową GOPSu na konferencji, szkoleniu z Ministerstwa Rodziny w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie bardzo
wielu samorządowców podnosiło, że definicja mieszkania chronionego jest bardzo
niedoskonała i w środowisku wiejskim, gdzie trudno jest zebrać osoby z podobnym
schorzeniem i tej samej płci, czy ta definicja musi taka być bo oni się po prostu takich
mieszkań boją. Ja wiem, że na te dwa mieszkania mielibyśmy klientów ale też miałam pewne
obawy i podsekretarz stanu wyjaśnił, że w marcu, że takich głosów jest bardzo wiele i w
marcu będzie nowe rozporządzenie Pani Minister gdzie będzie sformułowana nowa definicja
mieszkań chronionych, bardziej elastyczna gdzie będzie mogła na przykład mieszkać, jeszcze
jej nie ma ale tak zapowiadał na przykład rodzina gdzie ktoś jest starcem, ktoś jest
niepełnosprawny a ktoś jest zdrowy. W tym momencie w środowisku wiejskim gdzie jest
mniejsza społeczność, jest parę tysięcy mieszkańców a nie kilkaset tysięcy będzie łatwiej
dobrze takie mieszkania spożytkować a nie uziemić się tą dotacją. W związku z tym teraz
czekamy na to rozporządzenie marcowe, ponieważ będą na pewno nabory z tego programu
"Za Życiem", oprócz tego pojawiły się artykuły w prasie samorządowej, na portalach
samorządowych o środkach unijnych na mieszkania chronione, jeszcze inaczej definiowane,
które mogą osiągnąć 85% a nie 50%. W związku z tym, że Smogorzówek to jest ponad 300m2
samego parteru, można tam zmieścić mieszkania chronione unijne i mieszkania chronione
ministerialne, najważniejsze jest to, że dach jak się okazało z jednej strony był tak zgniły, że
nie doczekałby wiosny. Dach uratowany to budynek uratowany, ostatni pałac, ostatni dwór
należący do gminy nie zawali się. Nie będziemy też winni nikomu mieszkania dlatego, że z
naszej winy, z naszej bo to się ciągnęło przez wiele dziesiątków lat niedbania o ten obiekt, z
naszej winy komuś się na przykład zawali dach na prywatnym mieszkaniu. Mam nadzieję do
tego tematu wrócimy dopiero wtedy, kiedy pojawią się fundusze na mieszkania chronione z
nową definicją mieszkań chronionych i będziemy wtedy składać wnioski o to, żeby takie
mieszkania tam powstały.
Radna Anna Górska; Pani Wójt, ja tak słucham ze zdziwieniem (…) przedłożyła Pani radnym
do przegłosowania, uzasadniła, że została przyznana dotacja na rozwój sieci mieszkań
chronionych zgodnie z programem kompleksowego wsparcia „Za Życiem„ w kwocie
216.000, w tym na zadanie inwestycyjne adaptacja budynku w Smogorzówku na mieszkania
chronione w kwocie 163, wyposażenie mieszkań w kwocie 50, wkład własny do zadania
wynosi 50%, czyli 216.300. Radni jeżeli słyszą o takiej inwestycji 50 na 50 więc jak jeden
mąż są za, za głosowaniem za tym, co też zrobiliśmy. W jakimś czasie Pani składa, że
zmieniły się tam reguły gry i w związku z tym te 216.000 (…) jeżeli coś takiego Pani daje
jako inwestycja, to proszę zbadać wszystko co jest za i przeciw. Jeżeli Pani świadoma była
tego, że jeżeli mieszka ktoś prywatnie, jest właścicielem i nie można tej dotacji, to tego się nie
robi, ale nikim prawda włoży buty, kłamstwo obiegnie cały świat. Nikt inny jak Pani to
cytowała i dzisiaj Pani tłumaczy inaczej sołtysom. Pani Wójt, proszę nie zmieniać
interpretacji. I w międzyczasie już zrobiono dach za pieniądze 100% podatników.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja nie będę przepraszać sołtysów za to, że
uratowaliśmy z pieniędzy gminnych 750m2 dachu nad dwukondygnacyjnym budynkiem gdzie
w jednej kondygnacji mamy ponad 300m powierzchni mieszkalnej, gdzie jest cały strych do
adaptacji w przyszłości, może służyć różnym innym celom (..) Ja planuję życie gminy na lata
a nie na jeden sezon i jeżeli w tym roku uratowaliśmy tym dachem ten budynek, a w
przyszłym roku powstaną tam mieszkania to dla mnie naprawdę nie ma znaczenia bo ten
budynek już będzie po prostu stał. Niech każdy spojrzy na swój dach i pomyśli kto nie lubi
remontów dachu, (..) każdy wtedy będzie wiedział jakimi kryteriami się kieruję, poza tym to
części wspólne tak naprawdę kosztowały 216.000, bo sam dach po przetargu kilka tysięcy
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mniej, dzięki czemu udało się tam spiąć rożne inne rzeczy, które zabezpieczą na kolejne 100
lat ten budynek.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt z tego co Pani mówi to ja powiem
jakie jest moje odczucie, ja się po prostu czuję oszukany prze Panią jako radny, tutaj na
każdej z sesji poprzednich od września rzeczywiście tak jak radna Górska mówi, zmieniała
Pani tą wersję zdarzeń, teraz podjęła Pani taką. (…)
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja wersję zdarzeń zmieniłam tylko raz w wyniku
donosu jaki został napisany na nas do Urzędu Wojewódzkiego i poprosiłam Państwa o nie
przyjmowanie tej dotacji, ponieważ wydatkowanie dodatkowych 70.000 byłoby w skali tego
zadania niegospodarnością, a dotacje na tanie mieszkania będą bo jest to program rządowy
ciągły oprócz tego pojawiają się środki unijne na ten sam cel. Bardzo Państwa przepraszam,
że uratowaliśmy wspólnie za wspólne pieniądze dwór w Smogorzówku. A jeśli chodzi o
5.000 niech Pan zrozumie, że rok budżetowy kończy się 31 grudnia i jeżeli z przyczyn
pogodowych nie udało się położyć, zabrakło roboczogodzin kilkudziesięciu żeby dokończyć
zadanie w starym roku budżetowym, to tych środków nie płacimy wykonawcy teraz w
grudniu, płacimy mu o 5.000 mniej i przenosimy te środki jako tak zwane niewygasłe. Jest to
rzecz znienawidzona przez skarbników i przez księgowość bo to jest zawracanie głowy za
małą kwotę ale zobowiązuje nas ustawa o finansach publicznych i nie możemy zapłacić
wiedząc, że oni to zrobią choćby w nocy i 5-go czy tam na Trzech Króli będzie. Nie wolno
płacić za rzeczy, które nie są zrobione a te środki są przeniesione. Jeśli mieli dostać 205.000
dostaną 200 a 5.000 z tej samej kwoty w następnym roku, tylko trzeba to przenieść jako
zobowiązanie niewygasające. To nie jest dodatkowych 5.000 to jest te 5.000 których oni nie
dostaną w tym roku budżetowym, ale za parę dni w nowym roku budżetowym będą mogli
dzięki tej uchwale te pieniądze za wykonaną pracę dostać. Dotrzymali umowy w umowie jest
siła wyższa (…) w tej chwili wszyscy wykonawcy po tych nauczkach, które były w lipcu w
sierpniu, po tych anomaliach pogodowych, które nas spotykają mają. Jest rzeczą trudną
rozpoczynanie roboty na dachu jesienią, podjęliśmy się takiego trudu w nadziei, że się uda.
Nie udało się o kilka dni dlatego ustawodawca zadbał o taką instytucję jak zobowiązania
niewygasające i tego dotyczy ta uchwał, to nie jest ani złotówka więcej.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt ja zacząłem mówić a Pani przerwała
mi w połowie zdania. Bardzo bym Panią prosił żeby Pani powstrzymywała swoje emocje i
poczekała aż jedna osoba skończy i wtedy zabierała głos. Jeszcze raz powiem, powiedziała
Pani, że planuje Pani na lata a nie na jeden sezon, ale to na przykładzie tego zrealizowanego
dachu to tak naprawdę pokazuje ten chaos w zarządzaniu gminą. Pani po prostu nad tym nie
panuje. We wrześniu przekonuje nas Pani tutaj dramatycznie na obradach sesji zróbcie to albo
mieszkańcy tutaj przyjdą, dwór się zawali itd. Teraz mijają kolejne miesiące, prace tam dalej
trwaj, co stało na przeszkodzie, żeby zrealizować tą inwestycję na przykład w marcu jak już
będzie znana ta definicja mieszkań chronionych albo będą znane dokładne warunki
dofinansowania 85%? Wydała Pani 216.000 bez żadnego dofinansowania zewnętrznego, tak
jest najprościej, wziąć pieniądze z gminnej kasy, nie starać się o środki zewnętrzne tylko
zrealizować i to i tak nie w terminie dane zadanie. Nie panuje Pani porostu nad tymi
inwestycjami, mieliśmy przykłady również inne czy w Białawach czy w Smogorzewie gdzie
wykonawca wykonywał prace, miał zlecone za 4.000 czy za 6.000 zlecone prace a
wykonywał prace na ponad 30.000 rzekomo nie informując pracowników gminy o tym, że
przełożył dachówką cały dach i wystawiał faktury. Ja dlatego powtarzam, czuję się oszukany
przez te ostatnie miesiące, zmienia Pani interpretację swoją prawie za każdym razem na
kolejnej sesji i jestem z tego powodu po prostu bardzo zawiedziony.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Odpowiem tylko, że nie czuję się odpowiedzialna
za Pana samopoczucie, podobnie jak nie czuję się odpowiedzialna za to, że tej Pani z
Morzyny pies się rozchorował, rzekomo od wody, która przez mnie była zatruta. Nie czuję się
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za to odpowiedzialna. Jeśli jestem emocjonalna to dlatego, że w pracę dla Gminy Wińsko
wkładam serce a podobno tam mieszczą się emocje, przynajmniej te pozytywne. Dlaczego
warto było zrobić ten dach a mieszkania robić ze środków zewnętrznych w następnym roku?
Dlatego, że nie byłoby mieszkań w następnym roku, bo nie byłoby dworu w Smogorzówku,
bo Pan się nie pofatygował zobaczyć jak tam robili, jak ściągnęli połać zachodnią i wszystkie
belki były zgniłe i jak myśleli że ładnie zarobią na tej robocie aż się okazało że trzeba było w
całej połaci więźbę wymieniać a nie tylko wzmacniać. Ten budynek zawaliłby się tak jak
pałace w Węgrzcach, jak wiele innych pięknych obiektów. Ja podam tylko przykład, byłam
w Przyborowie z Panem właścicielem tego pałacu w Przyborowie, którego od początku nie
tyle nawiałam co wymuszałam grożąc podatkami wstecz i tak dalej, żeby zrobił chociaż dach
na tym pałacu. W końcu się pofatygował, przyjechał, brał udział w warsztatach
rewitalizacyjnych, zaangażował się zrobił projekt no i minęły dwa lata w związku z tym, że
nie dostał dofinansowania zewnętrznego, postanowił z żoną wydać własne pieniądze na
remont tego dachu. Co się okazuje, że przez te dwa lata tak mu więźba zgniła, że remont tego
dachu jest dwa razy droższy niż wtedy kiedy ja go zaczęłam namawiać i mówi 50% pieniędzy
straciłem na tym, że się za późno Pani przestraszyłem, te dwa lata to 50% kosztów dachu. Ze
Smogorzówkiem jest podobnie, dlaczego na wiosnę w marcu w sposób zborny dach i
mieszkania naraz nie, no bo nie byłoby gdzie tych mieszkań robić, ale to trzeba znać gminę,
znać jej obiekty, wiedzieć gdzie ludzie żyją, jak żyją, w jakim stanie są ich dachy, czego się
boją i o czym marzą. Trzeba być po prostu człowiekiem, który zna społeczność i wtedy
oceniać czy jakiś dach należało robić czy nie, bo to, że Pan ocenia, że ja od razu was
oszukiwałam bo chciałam wydać pieniądze gminne a nie skorzystać z dotacji, to jest Pana
subiektywna ocena, która wynika stąd, że Pan mnie uważa za nieuczciwego człowieka i to
jest jedyna rzecz która nas łączy. Ja Pana również.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt ciężko dyskutować na tym poziomie
gdy radny jedzie przykładowo zobaczyć jak dana inwestycja gminna jest realizowana, wtedy
na kolejnej sesji jest oskarżany przez Panią o to, że jedzie fotografuje, chce składać donosy, ja
nie wiem czy to u Pani jest jakiś rodzaj jakiejś manii prześladowczej? Podejrzewa Pani
wszystkich o niecne zamiary, naprawdę jest to dla mnie bardzo dziwne.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Radzę zachować umiar używając takich słów
publicznie w stosunku do osoby publicznej jak Pan używa. Radzę zachować umiar.
Radna Anna Górska; Ja proponuję Pani Przewodniczący do następnego punktu, obrażanie
takie to jest nie na miejscu na sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
7 radnych, wstrzymało się od głosowania 6 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.14.
INTERPELACJE, ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI
Radny Lech Pawłowski; Chciałem zabrać głos, te zbiorniki w Boraszycach, ostatnio jak
rozmawiałem z Panem to Pan powiedział, że na sesji dołoży 20.000 do tych zbiorników bo
rozmowa z Panem była tak, że tutaj mam nawet ceny tych zbiorników, są różne i te 50.000
jest za mało i dlatego rozmawialiśmy żeby zwiększyć do 70.000 i tutaj nie widać w tym
budżecie a już się cieszyłem bo Pani Skarbnik mówiła, że będzie podwyższone do 70-ciu a
nie ma.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie radny, rzeczywiście w ten sposób
rozmawialiśmy, ja jedyne co mogłem obiecać to to, że będę głosował za taką propozycją, ale
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jednak po dokładnej analizie tej uchwały, która mówi o tym jak procedowany jest budżet, nie
było możliwości zgłoszenia tego na dzisiejszej sesji, dlatego ja bardzo proszę Panią Wójt,
żeby uwzględniła taką poprawkę i na styczniowej sesji zgłosiła projekt zmian w budżecie
dotyczący tego zbiornika w Boraszycach zgodnie z intencją radnego Pawłowskiego, również
bardzo bym prosił Panią Wójt tutaj publicznie o to, żeby kwota dotacji dla biblioteki Wińsko
oraz Gminnego Ośrodka Kultury została zwiększona odpowiednio o 35.000 i o 30.000 tak
żeby zagwarantować pracownikom tych instytucji odpowiednie podwyżki wynagrodzeń
wynikające ze wzrostu płacy minimalnej.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Każdą zmianę w budżecie, która coś zwiększa
należy wskazać źródło, komu zabieramy żeby dać tam. Pan zabrał głosami swoich ludzi te
pieniądze z bibliotek nie słuchając argumentów, że wynikają one z prawa pracy a w tej chwili
mi Pan każe wskazać komu zabiorę 35.000 żeby dołożyć do tego? Proszę Pana, nie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani ma kompetencje zwiększenia deficytu
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Budżet roku to jest plan na rok i wewnątrz tego
planu mogą zachodzić zmiany. Proszę mnie nie zmuszać teraz żebym zabierała komuś
pieniądze dlatego, że Pan popełnił błąd. Proszę teraz poradzić się może u kogoś jak Pan ma
sam naprawić swój błąd, bo ja Pana błędów nie zamierzam naprawiać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, Pani jako Wójt ma prawo zgłoszenia
i takiej poprawki, to od Pani tak naprawdę zależy czy zostanie zgłoszona.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Niech Pan na mnie odpowiedzialności za swoje
błędy nie przerzuca.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To nie jest odpowiedzialność za błędy, bo tutaj
żaden błąd nie został popełniony. To jest prośba do Pani żeby wypełniając swoje ustawowe
kompetencje zgłosiła Pani taki wniosek, radni również mogą zgłosić taki wniosek, ale to Pani
ma możliwość zwiększania deficytu.
Radna Anna Górska; Jeżeli Pani Wójt nie zgłosi, to zgłosimy ten wniosek. Chciałam zapytać
ponieważ w załączniku inwestycyjnym pod 603 jest "Turystyka na szlaku Odry", w projekcie
budżetowym również taki termin z tym, że jest tu w zadaniach inwestycyjnych klasyfikacja
"Turystyka na szlaku Odry" a w tej chwili upowszechnienie turystyki czy tu mieści się zadanie
inwestycyjne modernizacja świetlicy? Czy to jest już wyłączone i tylko jest upowszechnienie
turystyki ze szlakami rowerowymi z drogą itd.? Dlaczego to zostało zmienione, być może w
pozytywnym rozumieniu ale chciałabym wiedzieć. Proszę uprzejmie o odpowiedź.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Opinia RIO zwróciła uwagę, że należy zmienić
klasyfikację w niektórych paragrafach stąd zmiana nazwy, klasyfikacji wyłącznie. Na czym
polega projekt Turystyka na szlaku Odry, tłumaczymy Pani od półtora roku (…) Tu pod tym
względem nic się nie zmieniło, powiem więcej, w tym tygodniu dotarła wiadomość, o
możliwości rozbudowania jeszcze tego projektu, pojawiły się kolejne środki, nie duże 50.000,
trzeba dołożyć drugie tyle, na rozbudowanie pomysłu turystyki nadodrzańskiej tak, że jeszcze
albo Buszkowice albo przysiółek Śleszowice gdzie jest po drodze (…) jeżeli oczywiście w
budżecie gminy znajdzie się te drugie 50%.
Radna Anna Górska; Pani Wójt dziękuję za obszerne wyjaśnienie i bardzo mi miło słyszeć to,
ponieważ jak zatwierdzaliśmy program rewitalizacji Gminy Wińsko zwróciłam uwagę, że
500.000 na Przyborów a na ościenne miejscowości jak Buszkowice, Śleszowice, Budków itd.
nie ma, więc dzisiaj bardzo dobrze chociaż te 50.000 będzie włożone w te nadodrzańskie
miejscowości.
Ad.15.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb – Wobec wyczerpania porządku dziennego sesji,
zamykam obrady 51 sesji Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

