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Protokół nr 2/2018
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 29 listopada 2018 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1520 i zakończono o godz. 1650
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 15
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko Regina
Hukiewicz.
Przewodnicząca Rady Gminy powitała biorących udział w sesji państwa radnych, sołtysów,
panią Wójt Gminy Jolantę Krysowatą- Zielnica, panią Skarbnik Annę Kupczyk, panią
Sekretarz Anetę Niewiarowską, pana mecenasa Mateusza Chlebowskiego.
Ponadto w sesji udział wzięli;
1. Mieszkańcy Gminy
Ad.2
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2019 r.
9. 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wińsko z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2019"
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Wińsko miesięcznego limitu
kilometrów na jazdy lokalne.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji Rady Gminy.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica wniosła o rozszerzenie porządku obrad o projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wniosek o
rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie nieruchomości.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 15 radnych
(jednogłośnie)
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2019 r.
9. 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wińsko z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2019"
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Wińsko miesięcznego limitu
kilometrów na jazdy lokalne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała 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 POPRZEDNIEJ SESJI.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poinformowała, że protokół był do wglądu
w biurze Rady Gminy, był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z poprzedniej
sesji głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
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Ad.4.
INFORMACJE I KOMUNIKATY
INFORMACJE WÓJTA GMINY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica poinformowała o zachodzących zmianach
organizacyjnych i kadrowych w urzędzie gminy. Od 1 grudnia Gmina Wińsko będzie miała
wicewójta, którym będzie w drodze awansu wewnętrznego pani Bogusława Folkman,
dotychczasowa kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
Poprzez awans wewnętrzny pani Elżbieta Kapnik będzie kierownikiem Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Ogłoszony został konkurs na stanowisko
Głównego specjalisty ds. księgowości budżetowej. Trwa konkurs na stanowisko dyrektora
GOSTiR-u.
Ad.5.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Nie podjęto dyskusji
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz zaproponowała przed przystąpieniem do
realizacji kolejnych punktów porządku obrad, rozpatrywania projektów uchwał, powołanie
Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania imiennego nad uchwałami, zgodnie z §
65 statutu Gminy. Zaproponowała pozostawienie komisji w składzie z pierwszej sesji tj. radna
Agnieszka Bulanda, radny Wojciech Medyński, radny Zdzisław Miłuch.
Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w
zaproponowanym składzie
W wyniku głosowania jawnego za składem komisji skrutacyjnej głosowało 14 radnych,
wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Ad. 6.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2018 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę
przerwa15.40-15.45
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Karty z głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Regina Hukiewicz, Wojciech Medyński,
Julianna Wdowiak, Agnieszka Bulanda, Mirosław Kilanowski, Krzysztof Rudnicki, Wiesław
Stępień, Henryk Sawczyn, Beata Jaworska, Agnieszka Karasińska, Jacek Kubiński, Józef
Kaczmarek, Agnieszka Bartoszek, Małgorzata Wincenciak -Podbucka, Zdzisław Miłuch.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz odczytała tekst uchwały.
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Ad.7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO
CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO NA 2019 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Głos zabrał Radny Józef Kaczmarek; Chciałbym zwrócić uwagę proszę państwa, jeżeli chodzi
o GUS to obniżamy tą cenę o 1,36zł ale w porównaniu z podatkiem który obowiązuje w 2018
roku to podnosimy cenę o 4 zł. Wypowiadałem się na komisjach, ten rok był ciężki dla
rolników, naprawdę był ciężki. Susza, spadły ceny skupu żywca, jak mówiłem państwo się
pochyliło nad tym, powstały komisje, powstały dopłaty do hektara a my jako Rada dla
naszych rolników podnosimy tą cenę jeszcze o 4 zł. To jest za hektar 10zł bo to jest 2,5
kwintala. Dlatego złożyłem wniosek na komisjach, konkretnie na komisji rolnej aby utrzymać
tę cenę która obowiązuje w tym roku 2018. Niestety ten wniosek mój upadł, nie było
akceptacji, 8 było przeciw, 3 było za, dlatego uważam że błąd robimy. Proszę państwa błąd
robimy dlatego, że ciężka jest sytuacja w rolnictwie. Zobaczcie jakie plony były zboża,
ziemniaków, buraków, kukurydzy a środki do produkcji rolnej poszły o 20-30% do góry, już
nie mówię o oleju napędowym. Tak że proszę zastanówmy się czy to jest dobry krok,
podejmując tą uchwałę, podnosząc tą cenę w porównaniu z tym rokiem o te 10zł za hektar.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Te wyjaśnienia były udzielane na komisjach ale
wtedy nie było sołtysów, nie było transmisji więc możliwie najkrócej, i to się będzie odnosiło
do wszystkich zmian podatkowych o jakich dzisiaj będzie tutaj mowa i jakie będą głosowane.
Podatek w ubiegłym roku został obniżony sztucznie w celach politycznych. Przyniósł ulgę w
momencie otrzymania nakazu podatkowego i na pewno jakąś radość, ale realnego wpływu na
życie pojedynczych rodzin nie miały te kwoty. Miały natomiast realny wpływ na życie całej
społeczności. Przypominam, że nie można na wydatki bieżące przekazywać środków innych
niż z dochodów bieżących a dochody bieżące to między innymi podatki, dzierżawy i rożne
opłaty. Owszem była susza, ale wszystkie te komisje, państwo się pochyliło jak pan radny
powiedział i powołało komisje, ale te komisje pracowały za pieniądze naszych podatników bo
były to komisje, które były prowadzone przez gminy i pracownicy gminy musieli pracować
po godzinach itd. nie zajmując się w tym czasie innymi sprawami. Z wniosków o umorzenia
jakie do mnie wpływają nie wynika, że aż tak dramatycznie susza wpłynęła na sytuację
rolników jak pan to przedstawia, bo te różnice były po prostu znikome. Ale ja nie umniejszam
stratom suszowym, nie umniejszam temu, że rolnicy stracili na tym pieniądze. Podatek
obniżony sztucznie na rok 18-ty zbliża się w tej chwili do podatku jaki był w roku 17-tym a
jeśli chodzi o realne kwoty gdyby je przeliczyć i porównać to jest taki jaki był w poprzedniej,
poprzedniej kadencji, jeśli chodzi o skalę gdyby je porównywać. Więc nie jest to podwyżka w
stosunku do tego do czego byliśmy wszyscy przyzwyczajeni, że płacimy ale na pewno
podwyżka w stosunku do zaniżonego podatku na rok 18-ty. Przypominam straciliśmy na tym
jako budżet gminy 260.000zł. W roku 19-tym jeśli państwo już o tym czytaliście drożeje prąd,
który będzie musiała płacić gmina za oświetlenie uliczne o 40%. Więc jeżeli płaciliśmy np.
100.000 za oświetlenie, będziemy płacić 140.000, jeżeli 200.000 to będziemy płacić 280.
Chcieli mieszkańcy dowieszek nowych lamp, są nowe lampy ale siłą rzeczy tego prądu idzie
więcej a w dodatku drożeje o 40% i znowu mamy dostawiać kolejne lampy. Jest więc
przywróceniem do sytuacji pewnej normalności zmian stawek podatkowych, nie tylko
rolnego ale wszystkie inne. Wzrost jest tylko w stosunku do roku ubiegłego, są niższe niż
stawki maksymalne, które mamy prawo nakładać, podatek przywracamy praktycznie taki jaki
był 2,3,4 lata temu.
O udzielenie głosu zwrócił się pan Stanisław Tolisz jako delegat Izby Rolniczej.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poinformowała, że udzieli głosu w punkcie
wolne wnioski.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica odczytała stanowisko Dolnośląskiej Izby Rolniczej
w sprawie podatku rolnego.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny
Karty z głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Julianna Wdowiak, Małgorzata
Wincenciak -Podbucka, Mirosław Kilanowski, Agnieszka Karasińska, Wiesław Stępień,
Krzysztof Rudnicki, Zdzisław Miłuch, Regina Hukiewicz, Agnieszka Bulanda.
Przeciw głosowali następujący radni; Henryk Sawczyn, Jacek Kubiński, Agnieszka
Bartoszek, Józef Kaczmarek, Wojciech Medyński.
Wstrzymała się od głosu radna Beata Jaworska.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz odczytała tekst uchwały.
Ad.8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2019 R.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Głos zabrał radny Józef Kaczmarek; Proszę państwa ten punkt od gruntów c) to jest 80%
podwyżki. Ci będą płacili ten podatek którzy nie mają hektara pola a mają te pozostałe działki
siedliskowe. Jak mówiłem na komisjach, jestem sołtysem, roznoszę te nakazy, proszę państwa
w 2016 roku ten podatek jedna rata wynosiła nawet 350zł. W ubiegłym roku obniżyliśmy do
0, 27zł, wracając z powrotem do tej kwoty 0,47zł to są ludzie którzy są najmniej uposażeni,
że nie mają pieniędzy, mieli kiedyś gospodarstwa, pozdawali gospodarstwa, zostały im te
grunty i teraz będą płacili takie duże stawki. Ja uważam, że to jest faktycznie w stosunku do
tych ludzi nie w porządku. Tak samo proszę państwa następna sprawa, rolnicy którzy zdali na
Skarb Państwa pole, zostały im te budynki to jest ten punkt od budynków, części, zwyżka o
30% i teraz taka osoba będzie płaciła 80% drożej od gruntów i o 30% za te budynki. Dlatego
uważam, że to jest nie w porządku.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Znowu powtórzę może już krócej to samo co na
komisji. Realny problem dotyczy kilku, góra kilkunastu osób, i te osoby mogą wnioskować o
umorzenie podatku. Pozostałe osoby to są te, które świadomie kupiły gospodarstwo bez ziemi
bo mają kaprys mieszkać na wsi i ja temu przyklaskuję jak najbardziej, świadome także tego,
że za takie obiekty płaci się podatek, to jest i tak niewiele w porównaniu z kosztami życia
jakie ponosili mieszkając w mieście. Druga grupa osób to są te osoby, które przepisały nie na
Skarb Państwa tylko najczęściej na dziecko ziemię ale już budynków nie, syn tak, synowa nie,
ja nazywam to tak w skrócie. W związku z tym ten syn który nie płaciłby tego podatku bo jest
rolnikiem, tego nie posiada i w związku z tym apel do tych osób, które przepisały na dzieci
ziemię żeby jednak zrobiły to samo zabezpieczając się notarialnie oczywiście z budynkami. I
trzecia grupa osób to są te osoby które mają dzieci, wnuków, którzy będą ich spadkobiercami,
którzy na pewno któregoś dnia przyjdą żeby po kawałku dostać to gospodarstwo ale w
momencie kiedy dziadkowie staruszkowie nie mają na podatek to im dyktują podanie o
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umorzenie zamiast się po prostu na ten podatek złożyć. Gmina Wińsko musi mieć dochody z
podatku, ten podatek w skali roku dla Gminy Wińsko to jest 150.000, jest to kwota istotna
przeznaczona, podkreślam i przypominam na wydatki bieżące. Więc apeluję do przyszłych
spadkobierców takich ludzi których nie stać, i apeluję także do tych starszych ludzi którzy nie
mają zaufania do swoich dzieci, nie chcą im przekazać swoich nieruchomości, zabezpieczając
oczywiście swój byt notarialnie, żeby jeżeli chociaż część z nich zrobi z tym porządek to
oczywiście budżet gminy na tym straci ale ci którzy naprawdę są rolnikami i potrzebują
obiektów gospodarczych na tym zyskają. Czyli gdzieś tam per saldo zyskamy wszyscy.
Radna Agnieszka Bartoszek; Ja apeluję, bo tutaj jednak podatki wszystkie idą w górę, nie
tylko 80% i 30%, tak praktycznie idzie też od budynków mieszkalnych i jeżeli ktoś będzie
taki że ma te tereny pozostałe i te gospodarcze i mieszkanie itd. naprawdę drastyczna będzie
podwyżka, żeby może nie o tyle procent, wiadomo że urząd musi też funkcjonować, gmina
musi funkcjonować i podatki trzeba podwyższać, ale tak drastyczna podwyżka, to...
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; W 17-tym roku było ludzi stać, obniżka w 18-tym
była drastyczna dla naszego budżetu, teraz przywracamy stan z 17-go, z 16-go. Było ludzi
stać kiedyś jak nie było 500+ było stać, teraz też będzie stać. Gdyby nie drastyczna obniżka,
drastyczna dla budżetu gminy, nie byłoby teraz podwyżki, którą pani nazywa drastyczną.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Skarbnik czy może pani nam dzisiaj przybliżyć ile zostanie
wolnych środków w 2018 roku?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Nie jestem w stanie powiedzieć.
Radny Józef Kaczmarek; Ale zostanie, tak?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Trudno mi powiedzieć na chwilę obecną.
Radny Józef Kaczmarek; To ja proszę państwa w ten sposób powiem, w 2017 na 18-ty rok
przeszło ponad 1.000.000 wolnych środków. Teraz nie wiem właśnie ile będzie wolnych
środków bo to z tych podatków jest. To jest po prostu niezrealizowany budżet, ja dlatego
mówię i powtarzam jeszcze raz, koleżanka mówiła, to nie są tylko te dwa podatki, to jest cała
lista i to się później nazbiera proszę państwa naprawdę duży będą płacili ludzie podatek.
Dlatego nie ma tej wiedzy ile zostanie tych środków wolnych, czy należałoby podnosić aż
tak drastycznie ten podatek skoro zostają wolne środki?
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 6 radnych.
Karty z głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Krzysztof Rudnicki, Wiesław Stępień,
Mirosław Kilanowski, Małgorzata Wincenciak -Podbucka, Agnieszka Karasińska, Julianna
Wdowiak, Zdzisław Miłuch, Regina Hukiewicz, Agnieszka Bulanda.
Przeciw głosowali następujący radni; Beata Jaworska, Jacek Kubiński, Józef Kaczmarek,
Agnieszka Bartoszek, Henryk Sawczyn, Wojciech Medyński.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz odczytała tekst uchwały.
Ad.9.
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
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SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO
ZWOLNIENIA OD OPŁAT JAK RÓWNIEŻ TRYBU ICH POBIERANIA.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Karty z głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Agnieszka Bartoszek, Józef Kaczmarek,
Jacek Kubiński, Beata Jaworska, Henryk Sawczyn, Małgorzata Wincenciak -Podbucka,
Krzysztof Rudnicki, Wiesław Stępień, Mirosław Kilanowski, Agnieszka Bulanda, Regina
Hukiewicz, Wojciech Medyński, Zdzisław Miłuch, Julianna Wdowiak, Agnieszka
Karasińska.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz odczytała tekst uchwały.
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę
przerwa16.15-16.25
Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY WIŃSKO Z ORAGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁLANOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W ROKU 2019 „
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Karty z głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Krzysztof Rudnicki, Wiesław Stępień,
Małgorzata Wincenciak -Podbucka, Beata Jaworska, Jacek Kubiński, Henryk Sawczyn, Józef
Kaczmarek, Agnieszka Bartoszek, Mirosław Kilanowski, Agnieszka Karasińska, Julianna
Wdowiak, Regina Hukiewicz, Agnieszka Bulanda, Zdzisław Miłuch, Wojciech Medyński.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz odczytała tekst uchwały.
Ad.11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USATLENIA WYNAGRODZENIA WÓJTA
GMINY WIŃSKO
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Radny Józef Kaczmarek; To daje kwotę brutto 10.180zł tak?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Tak.
Radny Józef Kaczmarek; To są stawki maksymalne?
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Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Tak.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 6 radnych
Karty z głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Wiesław Stępień, Krzysztof Rudnicki,
Zdzisław Miłuch, Małgorzata Wincenciak -Podbucka, Mirosław Kilanowski, Julianna
Wdowiak, Agnieszka Karasińska, Agnieszka Bulanda, Regina Hukiewicz
Przeciw głosowali następujący radni; Wojciech Medyński, Henryk Sawczyn, Beata Jaworska,
Jacek Kubiński, Józef Kaczmarek, Agnieszka Bartoszek
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz odczytała tekst uchwały.
Ad.12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA DLA WÓJTA GMINY WIŃSKO
MIESIĘCZNEGO LIMITU KILOMETRÓW NA JAZDY LOKALNE
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Karty z głosowania stanowią załącznik do protokołu.
Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Agnieszka Bartoszek, Józef Kaczmarek,
Wojciech Medyński, Julianna Wdowiak, Agnieszka Karasińska, Zdzisław Miłuch,
Małgorzata Wincenciak -Podbucka, Mirosław Kilanowski, Krzysztof Rudnicki, Wiesław
Stępień, Henryk Sawczyn, Beata Jaworska, Jacek Kubiński, Regina Hukiewicz, Agnieszka
Bulanda.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz odczytała tekst uchwały.
Ad.13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Karty z głosowania stanowią załącznik do protokołu.
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Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Zdzisław Miłuch, Agnieszka Bartoszek,
Józef Kaczmarek, Jacek Kubiński, Henryk Sawczyn, Beata Jaworska, Małgorzata Wincenciak
-Podbucka, Wiesław Stępień, Krzysztof Rudnicki, Agnieszka Bulanda, Regina Hukiewicz,
Mirosław Kilanowski, Agnieszka Karasińska, Julianna Wdowiak, Wojciech Medyński.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz odczytała tekst uchwały.
Ad.14.
WOLNE WNIOSKI
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poinformowała że do przewodniczącego
Rady wpłynęło zgłoszenie dot. powstania klubu radnych „Budujemy dalej”. Klub liczy
dziewięciu radnych. Funkcję przewodniczącego klubu radnych będzie pełnił radny Mirosław
Kilanowski.
Głos zabrał Radny Józef Kaczmarek; Pani Skarbnik, ponawiam swoje pytanie o wolne środki,
czy może pani przygotować na następną sesję ile wolnych środków zostanie?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Do końca roku nie jestem w stanie przygotować ponieważ
czekamy jeszcze na dotację, nie wiemy czy otrzymamy w tym roku czy nie otrzymamy, więc
nie jestem w stanie określić tej kwoty. Rozliczyliśmy projekty nie wiemy czy w tym roku
zdążą wpłynąć te środki.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt pytanie do pani, kończy się rok kalendarzowy,
budżetowy chodzi mi o te piłkochwyty na boisku w Głębowicach, będą montowane w tym
roku?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; A w tym roku będą jakieś rozgrywki jeszcze?
Radny Józef Kaczmarek; Rozgrywek nie będzie. Rok budżetowy kończy się z dniem 31
grudnia, pieniądze są zarezerwowane w kwocie 10.000 dlatego moje pytanie, czy do końca
roku będą zamontowane te piłkochwyty?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Jeżeli do końca roku będzie rozstrzygnięcie
ministerialne z którego będzie wynikało, że dostajemy te pieniądze, bo ciągle tego
rozstrzygnięcia nie ma, to nie będą kupowane ani montowane ponieważ będą wtedy ze
środków ministerialnych. Jeżeli do końca roku będzie rozstrzygnięcie negatywne to możemy
je co najwyżej zakupić, nie będziemy ich na zimę montować żeby się nie niszczyły. Te
10.000 na zamiary czy potrzeby które ma „Zryw” to jest za mało, w związku z tym można je
będzie zakupić, to można w każdej chwili ale nie montować żeby butwiały zimą.
Ad.15.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz – ogłaszam zamknięcie sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

