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Protokół nr 1/2018 

z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy  Wińsko 

odbytej w dniu 19 listopada 2018 roku 
 

 

 Sesję rozpoczęto o godz. 16
00

 . 

Sesję rozpoczęto hymnem państwowym. 

Ad. 1. OTWARCIE SESJI 
Sesję otworzył radny senior Wiesław Stępień, który powitała radnych, sołtysów 

zaproszonych gości oraz inne osoby uczestniczące w inauguracyjnej sesji Rady Gminy. 

Radny Wiesław Stępień stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, wobec czego istnieje 

ustawowe quorum, przy którym może obradować Rada Gminy i podejmować prawomocne 

uchwały. 

Następnie radny senior odczytał treść postanowienia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu 

II z dnia 7 listopada 2018 roku. 

 

Ponadto w sesji Rady Gminy wzięli udział: 

1. Jolanta Krysowata -Zielnica – Wójt Gminy 

2. Anna Kupczyk – Skarbnik Gminy 

3. Aneta Niewiarowska - Sekretarz Gminy 

4. Mateusz Chlebowski – Mecenas 

5. Artur Fojt – Radny powiatu wołowskiego 

6. Adam Myrda - Starosta Lubiński 

7. Dominika Chomont- Parzyńska - radna powiatu lubińskiego 

8. Paweł Pirek- nowowybrany Burmistrz Brzegu Dolnego 

9. Beata Pona – Wójt Gminy Niechlów 

10. Urszula Baryluk -Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 

11. kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych 

12. pracownicy urzędu gminy 

13. przedstawiciele lokalnych mediów 

14. mieszkańcy gminy  
 

Ad. 2. WRĘCZENIE NOWO WYBRANYM RADNYM ZAŚWIADCZEŃ O 

WYBORZE  
Radny senior oddał głos Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Wińsku, pani 

Urszuli Baryluk, która wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego. 
 

Ad. 3. ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ NOWO WYBRANYCH RADNYCH 

Prowadzący obrady radny Wiesław Stępień  odczytał rotę ślubowania;  
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców.” 

 

Po odczytaniu roty wywołani kolejno przez najmłodszą radną panią Juliannę Agatę Wdowiak 

radni złożyli ślubowanie. 

 

Pani Bartoszek Agnieszka Julia- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg, 

Pani Bulanda Agnieszka- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg, 

Pani Hukiewicz Regina- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg, 

Pani Jaworska Beata- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg, 
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Pan Kaczmarek Józef Jan- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg, 

Pani Karasińska Agnieszka Marzena- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg, 

Pan Kilanowski Mirosław Marian- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg, 

Pan Kubiński Jacek- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg, 

Pan Medyński Wojciech Sergiusz- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg, 

Pan Miłuch Zdzisław Józef- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg, 

Pan Rudnicki Krzysztof- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg, 

Pan Sawczyn Henryk Józef- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg, 

Pan Stępień Wiesław- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg, 

Pani Wdowiak Julianna Agata- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg, 

Pani Wincenciak - Podbucka Małgorzata- Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg, 

 

Następnie radny senior stwierdził, że radni którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego 

Rady Gminy Wińsko. 
 
Radny senior zwrócił się o przyjęcie porządku obrad sesji. Poinformował, że radni otrzymali 

porządek obrad wraz z zaproszeniem na sesję, został on też odczytany. 

 

Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica zwróciła się o rozszerzenie porządku obrad o 

następujące punkty;  

 

1)  punkt ;  Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wińsko. 

2) Podjęcie  uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

3) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Gruntami i Ochrony Środowiska 

4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, 

Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych 

5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Sportu 

6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Mienia Komunalnego, 

Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego 

7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji 

8) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny 

Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji" oraz nadania jej statutu. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok. 

 

Radny senior  Wiesław Stępień  poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad 

pierwszej zgłoszonej przez Wójta poprawki tj.   punkt;  Wybór Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Wińsko jako punkt 7, po punkcie złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 11 radnych, 

wstrzymało się od głosowania 4 radnych 

 

Radny senior  Wiesław Stępień  poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad 

zgłoszonej przez Wójta poprawki tj.  Podjęcie  uchwały w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej  

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 11 radnych, 

wstrzymało się od głosowania 4 radnych 
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Radny senior  Wiesław Stępień  poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad 

zgłoszonej przez Wójta poprawki tj.  Podjęcie  uchwały w sprawie powołania stałej Komisji 

Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 11 radnych, 

wstrzymało się od głosowania 4 radnych 

 

Radny senior  Wiesław Stępień  poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad  

zgłoszonej przez Wójta poprawki tj.  Podjęcie  uchwały w sprawie powołania stałej Komisji 

Budżetu, Finansów, Handlu, Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 11 radnych, 

wstrzymało się od głosowania 4 radnych 

 

Radny senior  Wiesław Stępień  poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad  

zgłoszonej przez Wójta poprawki tj.  Podjęcie  uchwały w sprawie powołania stałej Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 11 radnych, 

wstrzymało się od głosowania 4 radnych 

 

Radny senior  Wiesław Stępień  poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad  

zgłoszonej przez Wójta poprawki tj.  Podjęcie  uchwały w sprawie powołania stałej Komisji 

Mienia Komunalnego, Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku 

Publicznego 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 11 radnych, 

wstrzymało się od głosowania 4 radnych 

 

Radny senior  Wiesław Stępień  poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad  

zgłoszonej przez Wójta poprawki tj.  Podjęcie  uchwały w sprawie powołania Komisji  skarg, 

wniosków i petycji 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 11 radnych, 

wstrzymało się od głosowania 4 radnych 

 

Radny senior  Wiesław Stępień  poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad  

zgłoszonej przez Wójta poprawki tj.  Podjęcie  uchwały w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej pod nazwą "Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji" oraz nadania jej 

statutu. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 9 radnych, przeciw 

głosowało 5 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny 

 

Radny senior  Wiesław Stępień  poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku obrad  

zgłoszonej przez Wójta poprawki tj.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy 

Wińsko na 2018 rok. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 9 radnych, przeciw 

głosowało 5 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny 

 

Radny senior Wiesław Stępień poddał pod głosowanie porządek obrad z wniesionymi 

poprawkami. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za porządkiem obrad wraz z wniesionymi 

poprawkami głosowało 9 radnych, wstrzymało się od głosowania 6 radnych 
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Porządek obrad z poprawkami 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

4. Wybór Przewodniczącego Rady. 

5. Wręczenie nowo wybranemu Wójtowi zaświadczenia o wyborze. 

6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta. 

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wińsko. 

8. Podjęcie  uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i 

Ochrony Środowiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług, 

Planowania i Inicjatyw Gospodarczych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Sportu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Mienia Komunalnego, Gospodarki 

Mieszkaniowej, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny 

Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji" oraz nadania jej statutu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok. 

16. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 4. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY 

Prowadzący obrad radny Wiesław Stępień  przekazał, że zgodnie z  artykułem 19 ust. 

1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego 

Rady Gminy bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 

składu rady w głosowaniu tajnym. 
 

Radny senior zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady wraz z  

uzasadnieniem.  
 

Radny Mirosław Kilanowski zgłosił kandydaturę radnej Reginy Hukiewicz. 

Pani Regina Hukiewicz wyraziła zgodę. 

 

Radna Beata Jaworska zgłosiła kandydaturę radnego Jacka Kubińskiego, byłego sołtysa wsi 

Wyszęcice, radnego i działacza społecznego. 

Pan Jacek Kubiński wyraził zgodę. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń radny senior Wiesław Stępień poddał pod głosowanie  

zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. 

W wyniku głosowania jawnego za zamknięciem listy kandydatów głosowało 15 radnych 

(jednogłośnie) 

 

Radny senior  zapoznał radnych z zasadami głosowania przy wyborze Przewodniczącego  

Rady Gminy Wińsko. (załącznik nr 1 do protokołu) 

Radni nie wnieśli uwag.  
 

Radny senior Wiesław Stępień poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionych zasad 

głosowania. 
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W wyniku głosowania jawnego za przyjęciem przedstawionych zasad głosowania przy 

wyborze Przewodniczącego Rady głosowało 15 radnych (jednogłośnie) 

 

Prowadzący obrad radny Wiesław Stępień poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w 

Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia wyborów. 

 

Do Komisji Skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące osoby; 

1. Agnieszka Bulanda 

2. Zdzisław Miłuch 

3. Wojciech Medyński 

 

Wszystkie zgłoszone osoby do Komisji Skrutacyjnej wyraziły zgodę na udział w jej pracach.  

 

Radny senior Wiesław Stępień poprosił  o przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej 

W wyniku głosowania jawnego za składem Komisji Skrutacyjnej głosowało 15 radnych 

(jednogłośnie) 

 

Radny Senior ogłosił  przerwę  (16
30

-16
50

)  celem przygotowania kart do głosowania. 

 

Po zakończeni przerwy Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.  

 

Nastąpił akt głosowania 

 

Komisja Skrutacyjna policzyła głosy i sporządziła protokół. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Agnieszka Bulanda odczytała 

protokół z wyników wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Wińsko. 

(Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty z głosowania zostały załączone do protokołu). 

 

Radny senior Wiesław Stępień odczytał tekst uchwały potwierdzającej dokonany wybór 

radnej Reginy Hukiewicz na Przewodniczącą Rady Gminy Wińsko. 

 

Radny senior powierzył nowo wybranej Przewodniczącej Rady Gminy dalsze prowadzenie  

obrad. 
 

 Przewodnicząca Rady Gminy radna Regina Hukiewicz  podziękowała radnemu 

seniorowi za prowadzenie I części obrad sesji. Podziękowała Radzie za wybór.  Przekazała, 

że postara się kierować pracą Rady Gminy aby byli z tego zadowoleni wszyscy radni oraz 

całe społeczeństwo Gminy Wińsko. 
 

Ad. 5. WRĘCZENIE NOWO WYBRANEMU WÓJTOWI ZAŚWIADCZENIA O 

WYBORZE. 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poprosiła przewodniczącą Gminnej Komisji 

Wyborczej panią Urszulę Baryluk o wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta. 
 

Ad. 6. 
ZZŁŁOOŻŻEENNIIEE  ŚŚLLUUBBOOWWAANNIIAA  PPRRZZEEZZ  WWÓÓJJTTAA  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  
 

Pani Jolanta Krysowata – Zielnica   odczytał rotę ślubowania i złożył ślubowanie przed Radą  

Gminy  Wińsko.  
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(Rota w załączeniu do protokołu) 

 

Po złożeniu  ślubowania głos zabrała Wójt Gminy Jolanta  Krysowata - Zielnica; Proszę 

Państwa dziś dopiero po czterech latach miałam odwagę zajrzeć do internetu i obejrzeć to co 

powiedziałam cztery lata temu w tej sali. Mogę stwierdzić z całą stanowczością, że jesteśmy 

już zupełnie gdzie indziej, że ten nasz mały świat, świat gminy Wińsko bardzo, bardzo się 

zmienił. To jest zasługa wszystkich tych którzy budowali, którzy budowali z nami budowali 

razem. Były to też cztery lata pełne dramatycznych przeżyć. Przypomnę odszedł do domu 

Ojca wspaniały radny Wiesław Baryluk, do tej pory nie mogę mówić o tym ze spokojem. 

Mieliśmy także rok stracony, był to rok 2017 w którym trochę się udało ogromnym 

wysiłkiem, rok stracony na referendum, które wcale nie jest świętem demokracji, ale na 

szczęście okazało się porażką zawziętości i niepogodzenia się z porażką. Apelowałam wtedy 

rozliczcie mnie za rok, zostałam rozliczona po tym roku mogę być dzisiaj tutaj z Państwem i 

to jest dla mnie wielkie święto. Mogę tylko obiecać, ja wiem że pracownicy urzędu będą z 

tego tytułu pewnie lekko wstrząśnięci ale że nie będzie spokoju mimo że to aż pięć lat i wcale 

się nie musimy starać, nie. Będziemy budowali dalej tak jak mówiło nasze hasło wyborcze. 

Nie wiem czy ktoś z Państwa słyszał czy można coś dobrego zbudować na kłamstwie. Ja 

czegoś takiego w życiu nie widziałam ani o niczym takim nie słyszałam. Dlatego zobowiązuję 

się budować dalej ze wszystkimi tymi którzy budują na prawdzie. Wszystkimi tymi którzy na 

prawdzie zbudowali swoje kampanie i na prawdzie zdobyli swoje głosy i dla których prawda 

jest wartością nadrzędną, bez względu na to z jakiego szli komitetu, jeśli chcą budować na 

prawdzie to zapraszam. 

  

Delegacje złożyły gratulacje dla Wójt i wręczyły bukiety kwiatów.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła  przerwę.   

przerwa (17
20

-17
50

)   

 

Ad. 7. WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY GMINY WIŃSKO. 

 

 Przewodnicząca  Rady Gminy Regina Hukiewicz  przystąpiła do realizacji dalszej 

części porządku obrad – wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wińsko. 

Przekazał, że zgodnie z  artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada 

Gminy wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczących Rady Gminy bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu 

tajnym. Poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady. 

 

Radny Wojciech Medyński zgłosił kandydaturę radnej Beaty Jaworskiej. 

Radna Beata Jaworska  wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Radny Krzysztof Rudnicki zgłosił kandydaturę radnej Małgorzaty Podbuckiej. 

Radna Małgorzata Wincenciak-Podbucka  wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Radna Agnieszka Bulanda zgłosiła kandydaturę radnej Agnieszki Karasińskiej, uzasadniając 

tym, że  jest sołtysem i dobrze sprawdza się w roli sołtysa.  

Radna Agnieszka Karasińska wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała 

pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 
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W wyniku głosowania jawnego za zamknięciem listy kandydatów  na Wiceprzewodniczących 

Rady głosowało 15 radnych (jednogłośnie) 

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała Radzie zasady głosowania przy wyborze  

Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wińsko. (załącznik nr 2 do protokołu) 

Radni nie wnieśli uwag.  
 

Przewodnicząca Rady Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie przyjęcie przedstawionych 

zasad głosowania. 
 

W wyniku głosowania jawnego za przyjęciem zasad głosowania przy wyborze 

Wiceprzewodniczących Rady głosowało 15 radnych (jednogłośnie) 

 

Przewodnicząca Rady Regina Hukiewicz zaproponowała aby skład komisji skrutacyjnej do 

przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczących był taki sam jak przy wyborze 

Przewodniczącego Rady.  

Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie  składu Komisji Skrutacyjnej  do 

wyboru Wiceprzewodniczących Rady. 

W wyniku głosowania jawnego za składem komisji skrutacyjnej głosowało 15 radnych 

(jednogłośnie) 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz ogłosiła przerwę (17
55

-18
10

)  celem 

przygotowania kart do głosowania. 

 

Po zakończeni przerwy Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.  

Nastąpił akt głosowania 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Agnieszka Bulanda odczytała 

protokół z wyników wyborów Wiceprzewodniczących  Rady Gminy Wińsko. 

(Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty z głosowania zostały załączone do protokołu). 

 

Przewodnicząca Rady odczytała tekst uchwały potwierdzającej dokonany wybór radnej 

Małgorzaty Wincenciak-Podbuckiej i radnej Agnieszki Karasińskiej na 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wińsko. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz ogłosiła przerwę w obradach sesji do dnia 

20 listopada do godziny 15.00. 

 

Obrady zakończono o godz. 18.20. 

 
Protokołowała 

Barbara Sagan 

 


