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Protokół nr 3/2018
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 18 grudnia 2018 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1610 i zakończono o godz. 1655
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 radnych, Wójt Gminy - p.
Jolantę Krysowatą – Zielnica, Zastępcę głównego księgowego- p. Karolinę Katan, Sekretarz
Gminy- p. Anetę Niewiarowską, Mecenasa- p. Mateusza Chlebowskiego, sołtysów,
kierowników i Zastępcę Wójta p. Bogusławę Folkman.
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 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2019 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. Wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie przyjęcie
proponowanego porządku obrad.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało
15 radnych (jednogłośnie)
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Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poinformowała, że protokół z poprzedniej
sesji był do wglądu w biurze Rady Gminy, był też wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz 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)
Ad.4.
INFORMACJE I KOMUNIKATY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica przekazała, że informacje i komunikaty przedstawi
na następnej sesji odbywającej się w dniu dzisiejszym.
Ad.5.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtysi nie zabrali głosu.
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.
Rada wybrała Komisję Skrutacyjną w następującym składzie; radna Agnieszka Bulanda,
radny Zdzisław Miłuch, radna Julianna Wdowiak.
W wyniku głosowania jawnego za składem komisji skrutacyjnej głosowało 15 radnych
(jednogłośnie)
Ad. 6.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca głównego księgowego p. Karolina
Katan.
Następnie Zastępca głównego księgowego odczytała uchwałę nr IV/172/2018 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Wińsko przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.
Zastępca głównego księgowego odczytała uchwałę nr IV/171/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wińsko przedstawionego w
projekcie uchwały budżetowej Gminy Wińsko na 2019 rok.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.
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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, Jacek Kubiński,
Beata Jaworska, Henryk Sawczyn, Agnieszka Bulanda, Julianna Wdowiak, Wiesław Stępień,
Wojciech Medyński, Józef Kaczmarek, Małgorzata Wincenciak -Podbucka, Regina
Hukiewicz, Agnieszka Karasińska, Zdzisław Miłuch, Krzysztof Rudnicki, Mirosław
Kilanowski.
Ad. 7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA 2019 ROK.
Zastępca głównego księgowego p. Karolina Katan zwróciła się z prośbą o zgodę na
przedstawienie w pierwszej kolejności opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na podstawie
której zostały dokonane autopoprawki.
Zastępca głównego księgowego odczytała uchwałę nr IV/170/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko projekcie uchwały budżetowej Gminy
Wińsko na rok 2019,
Następnie Zastępca głównego księgowego przedstawiła autopoprawkę do projektu budżetu i
odczytała projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, Krzysztof
Rudnicki odczytał opinię komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony
Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego, Zdzisław Miłuch odczytał opinię komisji w
sprawie projektu budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Mirosław Kilanowski odczytał opinię komisji w
sprawie projektu budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu, Julianna
Wdowiak odczytała opinię komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok.
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji, Wiesław Stępień odczytał opinię komisji
w sprawie projektu budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług, Planowania i Inicjatyw
Gospodarczych, Agnieszka Bulanda odczytała opinię komisji w sprawie projektu budżetu
Gminy Wińsko na 2019 rok.
Głos zabrała radna Agnieszka Bartoszek zapytała o budynek „małej szkoły”, czy musimy
kupować ten budynek z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek, czy będzie takie miejsce i
możliwość w szkole.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała; Chodzi o to czy nie zmieszczą się w
szkole, po co nowy budynek? Po pierwsze są zupełnie inne przepisy dotyczące warunków
sanitarno-epidemiologicznych i dotyczące warunków przeciwpożarowych. Myśmy podjęli
próbę skosztorysowania przebudowy przedszkola i szkoły, to znaczy tak, żeby przedszkole
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stawało się coraz bardziej żłobkiem a przedszkolaki żeby przechodziły do budynku
szkolnego, więc jest to droższe niż dostosowanie nowego budynku który daje większe
możliwości, jest bardziej rozwojowy i ma ładną, dużą działkę. Bo przebudowa pod kątem
ochrony przeciwpożarowej chociażby to jest naprawdę rujnowanie tego co jest i budowanie
od nowa. A od tego nam nie przybędzie, za trzy lata znowu będzie brakowało miejsca w
szkole, bo idą kolejne roczniki, które są wiele liczniejsze, teraz przez trzy lata będziemy mieli
taki dramat demograficzny można powiedzieć jeśli chodzi o nauczanie podstawowe. I
dostosowywanie tego budynku bardzo kosztowne a za trzy lata uciekanie bo nam się nie będą
już dzieci przedszkolne i szkolne mieścić, okazało się nieuzasadnionym ekonomicznie. Tak że
to o co pani pyta myśmy rozważali i diagnozowali i budżetowali i wyszło na to, że jednak to
wyjście będzie najlepsze. Dodam, że oczywiście „mała szkoła” wchodzi w grę wtedy, jeżeli
dostaniemy dofinansowanie zewnętrzne na zrobienie tego budynku, bo inaczej nie będziemy
go kupować.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie przyjęcie
zgłoszonej autopoprawki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem autopoprawki głosowało 15
radnych (jednogłośnie)
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; Wojciech Medyński, Józef Kaczmarek,
Beata Jaworska, Jacek Kubiński, Henryk Sawczyn, Krzysztof Rudnicki, Zdzisław Miłuch,
Mirosław Kilanowski, Agnieszka Bartoszek, Agnieszka Bulanda, Wiesław Stępień, Julianna
Wdowiak, Małgorzata Wincenciak -Podbucka, Regina Hukiewicz, Agnieszka Karasińska.
Ad.8.
WOLNE WNIOSKI
Nie zgłoszono.
Ad.9.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz – Wobec powyższego zamykam posiedzenie
3 sesji Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

