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PPrroottookkóółł  nnrr  44//22001188  

zz  sseessjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  ww  WWiińńsskkuu  

ooddbbyytteejj  ww  ddnniiuu  1188  ggrruuddnniiaa  22001188  rrookkuu 
 

Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 19
15 i

 zakończono o godz. 20
30

 

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.  

  

AAdd..11    

OOTTWWAARRCCIIEE  SSEESSJJII 
Sesję otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko Regina 

Hukiewicz. Przewodnicząca Rady Gminy powitała biorących udział w sesji państwa radnych, 

panią Wójt Gminy Jolantę Krysowatą- Zielnica, panią Zastępcę Wójta Bogusławę Folkman. 

 

Ponadto w sesji udział wzięli;  

11..  Karolina Katan  - Zastępca głównego księgowego 

22..  Aneta Niewiarowska - Sekretarz Gminy 

33..  Joanna Mikołajczyk - Główny specjalista ds. księgowości budżetowej 

44..  Mateusz Chlebowski -Mecenas 

 

AAdd..22  

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOPPOONNOOWWAANNEEGGOO    PPOORRZZĄĄDDKKUU  OOBBRRAADD   
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad. 

 

PPrrooppoonnoowwaannyy  ppoorrzząąddeekk  oobbrraadd:: 

11..  Otwarcie sesji. 

22..  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

33..  Informacje i komunikaty. 

44..  Dyskusja sołtysów. 

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

66..  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi. 

77..  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wińsko. 

88..  Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy 

Wińsko. 

99..  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany pomieszczeń gospodarczych komunalnych 

stanowiących własność Gminy Wińsko. 

1100..  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

1111..  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Wińsko 

z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości  opłaty za pobyt dziecka w żłobku 

oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku  prowadzonym przez Gminę 

Wińsko. 

1122..  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wińsko na rok 2019. 

1133..  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i 

rozliczeniu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Wińsko. 
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1144..  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Wińsko z 

dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Wińsko  miesięcznego 

limitu kilometrów na jazdy lokalne. 

1155..  Wolne wnioski. 

1166..  Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa  wwnniioossłłaa  oo  rroozzsszzeerrzzeenniiee  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  oo  pprroojjeekkttyy  

uucchhwwaałł;;  

  ww  sspprraawwiiee  ppooddwwyyżżsszzeenniiaa  kkrryytteerriiuumm  ddoocchhooddoowweeggoo  uupprraawwnniiaajjąącceeggoo  ddoo  kkoorrzzyyssttaanniiaa  zz  

ppoommooccyy  ssppoołłeecczznneejj  ww  ppoossttaaccii  ppoossiiłłkkuu,,  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  ppiieenniięężżnneeggoo  nnaa  zzaakkuupp  ppoossiiłłkkuu  lluubb  

żżyywwnnoośśccii  ii  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  rrzzeecczzoowweeggoo  ww  ppoossttaaccii  pprroodduukkttóóww  żżyywwnnoośścciioowwyycchh  oorraazz  

ookkrreeśślleenniiaa  zzaassaadd  zzwwrroottuu  wwyyddaattkkóóww  zzaa  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  ww  ppoossttaaccii  ppoossiiłłkkuu,,  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  

ppiieenniięężżnneeggoo  nnaa  zzaakkuupp  ppoossiiłłkkuu  lluubb  żżyywwnnoośśccii  ii  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  rrzzeecczzoowweeggoo  ww  ppoossttaaccii  

pprroodduukkttóóww  żżyywwnnoośścciioowwyycchh  ddllaa  oossóóbb  ii  rrooddzziinn  oobbjjęęttyycchh  wwiieelloolleettnniimm  rrzząąddoowwyymm  

pprrooggrraammeemm  „„PPoossiiłłeekk  ww  sszzkkoollee  ii  ww  ddoommuu””    nnaa  llaattaa  22001199--22002233..  

  ww  sspprraawwiiee  wwyyrraażżeenniiaa  zzggooddyy  nnaa  nnaabbyycciiee  nniieerruucchhoommoośśccii    

  ww  sspprraawwiiee  wwyyrraażżeenniiaa  zzggooddyy  nnaa  nnaabbyycciiee  nniieerruucchhoommoośśccii  

  ww  sspprraawwiiee  zzmmiiaannyy  uucchhwwaałłyy  NNRR  LLIIII//338888//22001188  rraaddyy  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  zz  ddnniiaa  3311  ssttyycczznniiaa  

22001188rr..  ww  sspprraawwiiee  wwssppóóllnneejj  oobbssłłuuggii  jjeeddnnoosstteekk  oorrggaanniizzaaccyyjjnnyycchh  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo    

  ww  sspprraawwiiee  rroozzwwiiąązzaanniiaa  ZZeessppoołłuu  SSzzkkóółł  PPuubblliicczznnyycchh  ww  WWiińńsskkuu  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooddddaałłaa  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  wwpprroowwaaddzzeenniiee  ddoo      

ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  ppooddwwyyżżsszzeenniiaa  kkrryytteerriiuumm  ddoocchhooddoowweeggoo  

uupprraawwnniiaajjąącceeggoo  ddoo  kkoorrzzyyssttaanniiaa  zz  ppoommooccyy  ssppoołłeecczznneejj  ww  ppoossttaaccii  ppoossiiłłkkuu,,  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  

ppiieenniięężżnneeggoo  nnaa  zzaakkuupp  ppoossiiłłkkuu  lluubb  żżyywwnnoośśccii  ii  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  rrzzeecczzoowweeggoo  ww  ppoossttaaccii  pprroodduukkttóóww  

żżyywwnnoośścciioowwyycchh  oorraazz  ookkrreeśślleenniiaa  zzaassaadd  zzwwrroottuu  wwyyddaattkkóóww  zzaa  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  ww  ppoossttaaccii  ppoossiiłłkkuu,,  

śśwwiiaaddcczzeenniiaa  ppiieenniięężżnneeggoo  nnaa  zzaakkuupp  ppoossiiłłkkuu  lluubb  żżyywwnnoośśccii  ii  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  rrzzeecczzoowweeggoo  ww  ppoossttaaccii  

pprroodduukkttóóww  żżyywwnnoośścciioowwyycchh  ddllaa  oossóóbb  ii  rrooddzziinn  oobbjjęęttyycchh  wwiieelloolleettnniimm  rrzząąddoowwyymm  pprrooggrraammeemm  

„„PPoossiiłłeekk  ww  sszzkkoollee  ii  ww  ddoommuu””    nnaa  llaattaa  22001199--22002233..  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1155  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwnniioosskkiieemm  ggłłoossoowwaałłoo  1155  rraaddnnyycchh  

((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooddddaałłaa  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  wwpprroowwaaddzzeenniiee  ddoo      

ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd    pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  wwyyrraażżeenniiaa  zzggooddyy  nnaa  nnaabbyycciiee  nniieerruucchhoommoośśccii  

((oobbrręębb  AAlleekkssaannddrroowwiiccee))  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1155  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwnniioosskkiieemm  ggłłoossoowwaałłoo  1155  rraaddnnyycchh  

((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooddddaałłaa  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  wwpprroowwaaddzzeenniiee  ddoo      

ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd    pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  wwyyrraażżeenniiaa  zzggooddyy  nnaa  nnaabbyycciiee  nniieerruucchhoommoośśccii  

((oobbrręębb  BBiiaałłaawwyy  MMaałłee))  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1155  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwnniioosskkiieemm  ggłłoossoowwaałłoo  1155  rraaddnnyycchh  

((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooddddaałłaa  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  wwpprroowwaaddzzeenniiee  ddoo      

ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd    pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee    zzmmiiaannyy  uucchhwwaałłyy  NNRR  LLIIII//338888//22001188  rraaddyy  GGmmiinnyy  

WWiińńsskkoo  zz  ddnniiaa  3311  ssttyycczznniiaa  22001188rr..  ww  sspprraawwiiee  wwssppóóllnneejj  oobbssłłuuggii  jjeeddnnoosstteekk  oorrggaanniizzaaccyyjjnnyycchh  

GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo    

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1155  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwnniioosskkiieemm  ggłłoossoowwaałłoo  1155  rraaddnnyycchh  

((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
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PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooddddaałłaa  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  wwpprroowwaaddzzeenniiee  ddoo      

ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd    pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee    rroozzwwiiąązzaanniiaa  ZZeessppoołłuu  SSzzkkóółł  PPuubblliicczznnyycchh  ww  

WWiińńsskkuu  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1155  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwnniioosskkiieemm  ggłłoossoowwaałłoo  99  rraaddnnyycchh,,  

pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  55  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałł  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  11  rraaddnnyy  

  

PPoorrzząąddeekk  oobbrraadd  zz  ppoopprraawwkkaammii:: 

11..  Otwarcie sesji. 

22..  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

33..  Informacje i komunikaty. 

44..  Dyskusja sołtysów. 

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

66..  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi. 

77..  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wińsko. 

88..  Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy 

Wińsko. 

99..  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany pomieszczeń gospodarczych komunalnych 

stanowiących własność Gminy Wińsko. 

1100..  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

1111..  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/293/2017 Rady Gminy Wińsko 

z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości  opłaty za pobyt dziecka w żłobku 

oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku  prowadzonym przez Gminę 

Wińsko. 

1122..  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wińsko na rok 2019. 

1133..  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i 

rozliczeniu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Wińsko. 

1144..  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Wińsko z 

dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy Wińsko  miesięcznego 

limitu kilometrów na jazdy lokalne. 

1155..  Podjęcie uchwały ww  sspprraawwiiee  ppooddwwyyżżsszzeenniiaa  kkrryytteerriiuumm  ddoocchhooddoowweeggoo  uupprraawwnniiaajjąącceeggoo  ddoo  

kkoorrzzyyssttaanniiaa  zz  ppoommooccyy  ssppoołłeecczznneejj  ww  ppoossttaaccii  ppoossiiłłkkuu,,  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  ppiieenniięężżnneeggoo  nnaa  zzaakkuupp  

ppoossiiłłkkuu  lluubb  żżyywwnnoośśccii  ii  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  rrzzeecczzoowweeggoo  ww  ppoossttaaccii  pprroodduukkttóóww  żżyywwnnoośścciioowwyycchh  

oorraazz  ookkrreeśślleenniiaa  zzaassaadd  zzwwrroottuu  wwyyddaattkkóóww  zzaa  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  ww  ppoossttaaccii  ppoossiiłłkkuu,,  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  

ppiieenniięężżnneeggoo  nnaa  zzaakkuupp  ppoossiiłłkkuu  lluubb  żżyywwnnoośśccii  ii  śśwwiiaaddcczzeenniiaa  rrzzeecczzoowweeggoo  ww  ppoossttaaccii  

pprroodduukkttóóww  żżyywwnnoośścciioowwyycchh  ddllaa  oossóóbb  ii  rrooddzziinn  oobbjjęęttyycchh  wwiieelloolleettnniimm  rrzząąddoowwyymm  pprrooggrraammeemm  

„„PPoossiiłłeekk  ww  sszzkkoollee  ii  ww  ddoommuu””    nnaa  llaattaa  22001199--22002233..  

1166..  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  wwyyrraażżeenniiaa  zzggooddyy  nnaa  nnaabbyycciiee  nniieerruucchhoommoośśccii  ((oobbrręębb  

AAlleekkssaannddrroowwiiccee))  

1177..  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  wwyyrraażżeenniiaa  zzggooddyy  nnaa  nnaabbyycciiee  nniieerruucchhoommoośśccii  ((oobbrręębb  BBiiaałłaawwyy  

MMaałłee))  

1188..  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee    zzmmiiaannyy  uucchhwwaałłyy  NNRR  LLIIII//338888//22001188  rraaddyy  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  zz  

ddnniiaa  3311  ssttyycczznniiaa  22001188rr..  ww  sspprraawwiiee  wwssppóóllnneejj  oobbssłłuuggii  jjeeddnnoosstteekk  oorrggaanniizzaaccyyjjnnyycchh  GGmmiinnyy  

WWiińńsskkoo..  

1199..  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy    ww  sspprraawwiiee    rroozzwwiiąązzaanniiaa  ZZeessppoołłuu  SSzzkkóółł  PPuubblliicczznnyycchh  ww  WWiińńsskkuu.. 

2200..  Wolne wnioski. 

2211..  Zakończenie sesji Rady Gminy. 
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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) 
 

AAdd..33   

IINNFFOORRMMAACCJJEE  II  KKOOMMUUNNIIKKAATTYY  

IINNFFOORRMMAACCJJEE  WWÓÓJJTTAA  GGMMIINNYY  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa  ppooiinnffoorrmmoowwaałłaa  oo  ooddbbyyttyycchh  ww  GGmmiinnnnyymm  OOśśrrooddkkuu  

KKuullttuurryy  TTaarrggaacchh  BBoożżoonnaarrooddzzeenniioowwyycchh  GGmmiinnnnyycchh  oorraazz  oo  rreepprreezzeennttoowwaanniiuu  pprrzzeezz  KKoołłoo  

GGoossppooddyyńń  WWiieejjsskkiicchh  zz  BBiiaałłaaww  WWiieellkkiicchh,,  PPoowwiiaattuu  WWoołłoowwsskkiieeggoo  nnaa  ttzzww..  SSttoołłaacchh  

BBoożżoonnaarrooddzzeenniioowwyycchh  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu..    

WW  uurrzzęęddzziiee  wwpprroowwaaddzzoonnyy  zzoossttaałł  łłaadd  oorrggaanniizzaaccyyjjnnyy  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  zzaakkoońńcczzeenniieemm  nniieekkttóórryycchh  

ssttaażżyy,,  pprrzzeejjśścciiaammii  nnaa  eemmeerryyttuurręę  ii  uurrllooppaammii  mmaacciieerrzzyyńńsskkiimm..  ZZwwiięękksszzyyłł  ssiięę  bbuuddżżeett  zz  ppoocczząąttkkuu  

ppoopprrzzeeddnniieejj  kkaaddeennccjjii  zz  2233  nnaa  4400  mmllnn..  ttoo  oozznnaacczzaa,,  żżee  wwsszzyyssttkkiimmii  zzaaddaanniiaammii  kkttóórree  mmiieesszzcczząą  ssiięę  

ww    ttyymm  bbuuddżżeecciiee  ttrrzzeebbaa  ssiięę  kkoommppeetteennttnniiee  zzaajjąąćć,,  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  tteeżż  oorrggaanniizzaaccjjaa  ii  ppoowwoołłaanniiee  

pp..  BBoogguussłłaawwyy  FFoollkkmmaann  nnaa  ffuunnkkccjjęę  ZZaassttęęppccyy  WWóójjttaa..  GGłłóówwnnyymm  zzaaddaanniieemm  pp..  FFoollkkmmaann  ii  jjeejj  

wwssppóółłpprraaccoowwnniikkóóww  bbęęddzziiee  zzaajjmmoowwaanniiee  ssiięę  rreegguullaaccjjąą  ssttaannóóww  ffaakkttyycczznnyycchh  nniieerruucchhoommoośśccii  ii  iicchh    

sspprrzzeeddaażżąą,,  zzaammiiaannąą..    

OOddbbiioorryy  eettaappóóww  pprraacc  lluubb  ooddbbiioorryy  ccaałłkkoowwiittee  pprrzzeerróóżżnnyycchh  iinnwweessttyyccjjii  ii  rreemmoonnttóóww  jjaakk  ttoo  nnaa  

kkoonniieecc  rrookkuu  żżeebbyy  ssiięę  zz  nniicchh  sspprraawwnniiee  rroozzlliicczzyyćć,,  ttaakkżżee  rroozzlliicczzeenniiaa  śśrrooddkkóóww  zzeewwnnęęttrrzznnyycchh,,  zzaa  

ddoottaaccjjee  kkttóórree  wwiinnnniiśśmmyy  rroozzlliicczzyyćć,,  ttuuddzziieeżż  oottrrzzyymmaaćć  zz  ppoowwrrootteemm  ww  ttyymm  rrookkuu  bbuuddżżeettoowwyymm  

wwiięęcc  jjeesstt  tteeggoo  ssppoorroo..  PPrrzzyyggoottoowwaanniiaa  ddoo  sskkłłaaddaanniiaa  nnoowwyycchh  pprroojjeekkttóóww,,  nnpp..  oo  nnaabbyycciiuu  ttzzww..  mmaałłeejj  

sszzkkoołłyy,,  ssąą  ttoo  nnoowwee  pprroojjeekkttyy,,  nnoowwee  śśrrooddkkii  zzeewwnnęęttrrzznnee  oorraazz  ddookkuummeennttaaccjjee  nniieezzbbęęddnnee  ddoo  

zzłłoożżeenniiaa  wwnniioosskkóóww  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  nnaa  rreemmoonnttyy  ii  pprrzzeebbuuddoowwyy  ddrróógg..  

WWóójjtt  ppooiinnffoorrmmoowwaałłaa  iiżż  zzaawwaarrłłaa  ppoorroozzuummiieenniiee  zz  bbuurrmmiissttrrzzeemm  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  ŻŻmmiiggrróódd,,  rraazzeemm  

zzłłoożżyyllii  ddoo  oobbuu  ppoowwiiaattóóww  wwnniioosseekk  oo  ttoo  żżeebbyy  nnaa  ddrrooggęę  kkttóórraa  nnaass  łłąącczzyy  zz  SS55,,  SS55  zz  nnaammii  ii  

BBiiaałłkkoowweemm  aa  zz  cczzaasseemm  ppoo  ddrruuggiieejj  ssttrroonniiee  ddrrooggii  kkrraajjoowweejj  zz  SS33  jjeesstt  ttoo  ppoołłąącczzeenniiee  ddllaa  ŻŻmmiiggrroodduu,,  

żżeebbyy  oobbyyddwwaa  ppoowwiiaattyy  zzłłoożżyyłłyy  wwnniioosseekk  ddoo  kkoonnkkuurrssuu  nnaa  śśrrooddkkii  rrzząąddoowwee  nnaa  ddrrooggii  llookkaallnnee,,  

nnoowwyy  pprroojjeekktt  ttzzww..  „„pprreemmiieerroowwyy””..  PPrroommoowwaannee  mmaajjąą  bbyyćć  ddrrooggii,,  kkttóórree  łłąącczząą  ggmmiinnyy  ii  ppoowwiiaattyy  

oorraazz  ddrrooggii  wwyyżżsszzeeggoo  rrzzęędduu..  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooiinnffoorrmmoowwaałłaa  oo  zzaapprroosszzeenniiuu  

wwyyssttoossoowwaannyymm  ddoo  rraaddnnyycchh  pprrzzeezz    DDyyrreekkttoorr  SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  OOrrzzeesszzkkoowwiiee  nnaa  ssppoottkkaanniiee  

wwiiggiilliijjnnee  ww  ddnniiuu  1199  ggrruuddnniiaa  oo  ggooddzz..  1111..0000.. 

 

AAdd..44..  

DDYYSSKKUUSSJJAA  SSOOŁŁTTYYSSÓÓWW  

NNiiee  ppooddjjęęttoo  ddyysskkuussjjii 

  

 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 ppoozzoossttaawwiieenniiee  kkoommiissjjii  ww  sskkłłaaddzziiee  zz  ppoopprrzzeeddnniieejj  sseessjjii  ttjj..  

rraaddnnaa  AAggnniieesszzkkaa  BBuullaannddaa,,    rraaddnnyy  ZZddzziissłłaaww  MMiiłłuucchh,,  rraaddnnaa  JJuulliiaannnnaa  WWddoowwiiaakk..  

RRaaddnnii  wwyyrraazziillii  zzggooddęę  nnaa  pprraaccęę  ww  kkoommiissjjii  sskkrruuttaaccyyjjnneejj..  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  ppooddddaałłaa  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  ppoowwoołłaanniiee  KKoommiissjjii  SSkkrruuttaaccyyjjnneejj  ww  

zzaapprrooppoonnoowwaannyymm  sskkłłaaddzziiee  
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WW  wwyynniikkuu  ggłłoossoowwaanniiaa  jjaawwnneeggoo  zzaa  sskkłłaaddeemm  kkoommiissjjii  sskkrruuttaaccyyjjnneejj  ggłłoossoowwaałłoo  1155  rraaddnnyycchh  

((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 

 

AAdd..  55..    

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZMMIIAANNYY  BBUUDDŻŻEETTUU  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  NNAA  

22001188  RROOKK..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  ppooddddaałłaa  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  pprrzzyyjjęęcciiee  aauuttooppoopprraawwkkii  ddoo  pprroojjeekkttuu  

uucchhwwaałłyy..   

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  autopoprawką  w tej  

sprawie głosowało 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
KKaarrttyy  zz  ggłłoossoowwaanniiaa  ssttaannoowwiiąą  zzaałłąącczznniikk  ddoo  pprroottookkoołłuu..  

  

Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Agnieszka Bartoszek, Mirosław 

Kilanowski,  Zdzisław Miłuch, Krzysztof Rudnicki, Henryk Sawczyn, Beata Jaworska, Jacek 

Kubiński, Józef Kaczmarek, Wojciech Medyński, Agnieszka Karasińska, Wiesław Stępień, 

Regina Hukiewicz, Małgorzata Wincenciak -Podbucka, Julianna Wdowiak, Agnieszka 

Bulanda. 

 

AAdd..66..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  UUSSTTAALLEENNIIAA  SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWYYCCHH  ZZAASSAADD  

PPOONNOOSSZZEENNIIAA  OODDPPŁŁAATTNNOOŚŚCCII  ZZAA  PPOOBBYYTT  WW  SSCCHHRROONNIISSKKUU  DDLLAA  OOSSÓÓBB  

BBEEZZDDOOMMNNYYCCHH  OORRAAZZ  WW  SSCCHHRROONNIISSKKUU  DDLLAA  OOSSÓÓBB  BBEEZZDDOOMMNNYYCCHH  ZZ  

UUSSŁŁUUGGAAMMII  OOPPIIEEKKUUŃŃCCZZYYMMII..  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

Głosowało 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
KKaarrttyy  zz  ggłłoossoowwaanniiaa  ssttaannoowwiiąą  zzaałłąącczznniikk  ddoo  pprroottookkoołłuu..  

  

Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Julianna Wdowiak, Wojciech Medyński, 

Józef Kaczmarek, Jacek Kubiński, Beata Jaworska, Henryk Sawczyn, Agnieszka Bartoszek, 

Mirosław Kilanowski, Zdzisław Miłuch, Krzysztof Rudnicki, Małgorzata Wincenciak -

Podbucka, Agnieszka Karasińska,  Regina Hukiewicz, Agnieszka Bulanda, Wiesław Stępień. 

 

AAdd..77..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE  NADANIA NAZWY ULICY W 

MIEJSCOWOŚCI WIŃSKO. 
 

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 
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W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 15  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
KKaarrttyy  zz  ggłłoossoowwaanniiaa  ssttaannoowwiiąą  zzaałłąącczznniikk  ddoo  pprroottookkoołłuu..  

  

Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Krzysztof Rudnicki, Zdzisław Miłuch, 

Mirosław Kilanowski, Agnieszka Bartoszek, Wojciech Medyński, Józef Kaczmarek, Jacek 

Kubiński, Beata Jaworska, Henryk Sawczyn, Agnieszka Bulanda, Wiesław Stępień, Regina 

Hukiewicz, Małgorzata Wincenciak -Podbucka, Agnieszka Karasińska, Julianna Wdowiak. 

 

AAdd..88..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAASSAADD  SSPPRRZZEEDDAAŻŻYY  MMIIEESSZZKKAAŃŃ  

KKOOMMUUNNAALLNNYYCCHH  NNAA  TTEERREENNIIEE  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO..  

  

GGłłooss  zzaabbrraałł  RRaaddnnyy  WWoojjcciieecchh  MMeeddyyńńsskkii;;  SSkkłłaaddaamm  wwnniioosseekk  oo  ddookkoonnaanniiee  zzmmiiaann  ww  pprroojjeekkcciiee  

uucchhwwaałłyy  zz  ddnniiaa  33  ggrruuddnniiaa  22001188rr  ww  sspprraawwiiee  sspprrzzeeddaażżyy  mmiieesszzkkaańń  kkoommuunnaallnnyycchh  nnaa  tteerreenniiee  

GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo..  PPrrooppoonnuujjęę  nnaaddaaćć  §§  66,,  77  ii  88  uucchhwwaałłyy  nnaassttęęppuujjąąccąą  ttrreeśśćć;;  §§  66  WWóójjtt  GGmmiinnyy  

WWiińńsskkoo  ooddmmaawwiiaa  sspprrzzeeddaażżyy  zz  bboonniiffiikkaattąą,,  jjeeśśllii  nnaajjeemmccaa  ppoossiiaaddaa  iinnnnyy  ddoomm  mmiieesszzkkaallnnyy  lluubb  jjeesstt  

ww  ttrraakkcciiee  jjeeggoo  bbuuddoowwyy,,  jjaakk  rróówwnniieeżż  nnaajjeemmccyy  kkttóórryy  zzaalleeggaa  zz  ooppłłaattaammii  cczzyynnsszzuu..  §§  77  SSpprrzzeeddaażż  zz  

bboonniiffiikkaattąą  nnaassttęęppuujjee  wwyyłłąącczznniiee  nnaajjeemmccyy,,  kkttóórryy  oodd  ccoo  nnaajjmmnniieejj  cczztteerreecchh  llaatt  zzaajjmmuujjee  

kkoommuunnaallnnyy  bbuuddyynneekk  mmiieesszzkkaallnnyy  lluubb  kkoommuunnaallnnyy  llookkaall  mmiieesszzkkaallnnyy  bbęęddąąccyy  pprrzzeeddmmiiootteemm  

sspprrzzeeddaażżyy..  §§  88  NNiiee  uuddzziieellaa  ssiięę  ookkrreeśślloonneejj  ww  §§55  bboonniiffiikkaattyy  jjeeśśllii  wwaarrttoośśćć  iinnwweessttyyccjjii  zzee  śśrrooddkkóóww  

ppuubblliicczznnyycchh  ddookkoonnaannyycchh  ww  cciiąągguu  oossttaattnniicchh  cczztteerreecchh  llaatt  pprrzzeekkrraacczzaa  cceennęę  bbuuddyynnkkuu  lluubb  

mmiieesszzkkaanniiaa  ppoo  bboonniiffiikkaacciiee..  PPrrooppoonnuujjęę  bbyy  §§  66,,  77  ii  99  pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  nnaaddaaćć  iinnnnąą  nnuummeerraaccjjęę  

ooddppoowwiieeddnniioo  §§  99,,  1100  ii  1111..  

WW  żżaaddeenn  ssppoossóóbb  nniiee  pprróóbbuujjęę  ooggrraanniicczzyyćć  sspprrzzeeddaażżyy  mmiieesszzkkaańń..  NNiiee  oo  ttoo  cchhooddzzii..  JJeeśśllii  mmoożżeemmyy  

kkoommuuśś  ppoommóócc  jjaakk  nnaajjbbaarrddzziieejj  zzrróóbbmmyy  ttoo,,  nnaattoommiiaasstt  nniiee  wwiiddzzęę  sseennssuu  żżeebbyy  ggmmiinnaa  sspprrzzeeddaawwaałłaa  

zz  bboonniiffiikkaattąą  nniieerruucchhoommoośśćć  kkoommuuśś  kkttoo  ppoossiiaaddaa  iinnnnyy  ddoomm  mmiieesszzkkaallnnyy  lluubb  ddoobbuudduujjee..  PPoo  ccoo..  NNiiee  

wwiiddzzęę  rróówwnniieeżż  sseennssuu  sspprrzzeeddaawwaanniiaa  zz  bboonniiffiikkaattąą  kkoommuuśś  kkttoo  zzaacczząąłł  mmiieesszzkkaaćć  nniiee  wwiieemm  oodd  

wwcczzoorraajj  cczzyy  pprrzzeeddwwcczzoorraajj..  UUcczzcciiwwiiee  nnaappiissaałłeemm  cczztteerryy  llaattaa,,  uussłłyysszzaałłeemm  nnaa  kkoommiissjjaacchh  zzaarrzzuutt  

ddllaacczzeeggoo  cczztteerryy,,  mmooggąą  bbyyćć  ddwwaa,,  mmoożżee  bbyyćć  ppiięęćć  ttoo  oodd  nnaass  zzaalleeżżyy,,  cchhcciiaałłbbyymm  żżeebbyyśśmmyy  

ddyysskkuuttoowwaallii  bboo  jjeesstteeśśmmyy  rraaddnnyymmii,,  aallee  bbęęddzziiee  ttoo  jjaakkiieeśś  zzaabbeezzppiieecczzeenniiee..  NNaattoommiiaasstt  jjeeśśllii  cchhooddzzii  

oo  §§  88  cczzyyllii  nniiee  uuddzziieellaanniiee  bboonniiffiikkaattyy  jjeeśśllii  wwaarrttoośśćć  iinnwweessttyyccjjii  zzee  śśrrooddkkóóww  ppuubblliicczznnyycchh  

ddookkoonnaannyycchh  ww  cciiąągguu  oossttaattnniicchh  cczztteerreecchh  llaatt  pprrzzeekkrraacczzaa  cceennęę  bbuuddyynnkkuu  lluubb  mmiieesszzkkaanniiaa  ppoo  

bboonniiffiikkaacciiee,,  cchhooddzzii  oo  pprroossttee  zzaabbeezzppiieecczzeenniiee,,  ddllaacczzeeggoo  jjeeśśllii  ww  cciiąągguu  oossttaattnniicchh  llaatt  

wwyyrreemmoonnttuujjeemmyy  ddoomm,,  zzaaiinnwweessttuujjeemmyy  ww  nniieeggoo  cczzyy  mmiieesszzkkaanniiee  zzaaiinnwweessttuujjeemmyy  110000..000000..  

nnaabbiieerrzzee  wwaarrttoośśccii  116600..000000  aa  mmyy  sspprrzzeeddaammyy  zzaa  1166..000000..  CCoo  ttoo  ddllaa  ggmmiinnyy  zzaa  iinntteerreess??         

Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; To bardzo typowa wypowiedź z którą spotykałam 

się w ciągu minionego roku bardzo często, osoby która nie wie na czym polega posiadanie 

mieszkań komunalnych i jakie są to koszty dla wszystkich podatników. To wszystko. Jest 

uprawiany mit a cztery lata wiem dlaczego, bo cztery lata trwała moja poprzednia kadencja, 

więc ktoś kto dostał od innego wójta może wykupić a ktoś kto za mojej kadencji nie może. Ja 

chciałabym się pożegnać z tego typu złośliwościami bo ja nawet widzę osobę którą pan 

cytuje, bo ja to wiele razy słyszałam na sesjach w ostatnim roku minionej kadencji i w 

dyskusję na ten temat nie dam się wprowadzić. Podam przykład osób które mieszkały pod 

bardzo przeciekającym dachem w za dużym dla siebie domu  i były bardzo duże problemy, 

przenieśliśmy tę rodzinę do mieszkania w bardzo dobrym stanie, gdzie trzeba było bojler 

wymienić, do innej miejscowości i od tamtej pory, średnio raz na kwartał otrzymuję podania 

co tam trzeba jeszcze wymienić. I ostatnio otrzymałam podanie, że jeszcze dwa okna trzeba 

wymienić. Napisałam, że dokonujemy tylko napraw niezbędnych i dowiedziałam się, ja pani 

udowodnię co tu jest niezbędne. Te osoby które są także kłopotliwe dla sąsiadów, jeśli 
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wykupią to mieszkanie to wykupią wraz ze źródłem ciepła który sprawia kłopot także jednej z 

naszych jednostek itd. Wymienialiśmy nawet brodzik w ubiegłym roku w jednym mieszkaniu, 

tak skutecznie posługiwała się przepisami prawa jedna z naszych lokatorek. Więc jakby 

tłumaczenie tego dłużej nie ma żadnego sensu, ponieważ nie przydzielamy bardzo drogich 

domów, w Wińsku domy się znacznie niżej cenią niż mityczna kwota którą pan teraz 

wymienił, po to żeby je sprzedać za 10%. Takie aluzje korupcyjne były mi czynione w 

minionej kadencji, ja ich sobie po prostu więcej nie życzę.       

RRaaddnnyy  WWoojjcciieecchh  MMeeddyyńńsskkii;;  PPrroossiiłłbbyymm  oo  pprrzzeeggłłoossoowwaanniiee.. 

Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Ja proszę państwa żeby zagłosować przeciwko 

proponowanym przez pana radnego zmianom.  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppoopprroossiiłłaa  oo  ppoonnoowwnnee  ooddcczzyyttaanniiee  wwnniioosskkuu..  

RRaaddnnyy  WWoojjcciieecchh  MMeeddyyńńsskkii  ppoonnoowwnniiee  pprrzzeeddssttaawwiiłł  zzggłłoosszzoonnyy  wwnniioosseekk  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooddddaałłaa  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  wwnniioosseekk  

rraaddnneeggoo  WWoojjcciieecchhaa  MMeeddyyńńsskkiieeggoo.. 

W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 5 radnych, 

przeciw głosowało 9 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny. 
WNIOSEK NIE ZOSTAŁ PODJĘTY  
  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 9  rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  55  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałł  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  11  rraaddnnyy..  
KKaarrttyy  zz  ggłłoossoowwaanniiaa  ssttaannoowwiiąą  zzaałłąącczznniikk  ddoo  pprroottookkoołłuu..  

  

Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Julianna Wdowiak, Mirosław 

Kilanowski, Zdzisław Miłuch, Krzysztof Rudnicki, Agnieszka Karasińska, Agnieszka 

Bulanda, Wiesław Stępień,  Małgorzata Wincenciak -Podbucka,   Regina Hukiewicz. 

 

Przeciw projektowi uchwały głosowali następujący radni; Wojciech Medyński, Henryk 

Sawczyn, Beata Jaworska, Jacek Kubiński, Józef Kaczmarek. 

 

Wstrzymała się od głosowania radna Agnieszka Bartoszek. 

 

AAdd..99..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY    WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAAMMIIAANNYY  PPOOMMIIEESSZZCCZZEEŃŃ  

GGOOSSPPOODDAARRCCZZYYCCHH  KKOOMMUUNNAALLNNYYCCHH  SSTTAANNOOWWIIĄĄCCYYCCHH  WWŁŁAASSNNOOŚŚĆĆ  GGMMIINNYY  

WWIIŃŃSSKKOO..      

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 15  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
KKaarrttyy  zz  ggłłoossoowwaanniiaa  ssttaannoowwiiąą  zzaałłąącczznniikk  ddoo  pprroottookkoołłuu..  

  

Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Agnieszka Bulanda, Wiesław Stępień, 

Małgorzata Wincenciak -Podbucka, Agnieszka Karasińska, Regina Hukiewicz, Wojciech 
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Medyński, Józef Kaczmarek, Jacek Kubiński, Beata Jaworska,  Henryk Sawczyn,  Krzysztof 

Rudnicki, Zdzisław Miłuch, Mirosław Kilanowski, Julianna Wdowiak, Agnieszka Bartoszek. 

  

AAdd..1100..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  WWYYRRAAŻŻEENNIIAA  ZZGGOODDYY  NNAA  NNAABBYYCCIIEE  

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII  ((oobbrręębb  WWiińńsskkoo)) 

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 15  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
KKaarrttyy  zz  ggłłoossoowwaanniiaa  ssttaannoowwiiąą  zzaałłąącczznniikk  ddoo  pprroottookkoołłuu..  

  

Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Krzysztof Rudnicki, Zdzisław Miłuch, 

Mirosław Kilanowski, Agnieszka Bartoszek, Wojciech Medyński, Józef Kaczmarek, Jacek 

Kubiński, Beata Jaworska, Henryk Sawczyn, Wiesław Stępień, Małgorzata Wincenciak -

Podbucka, Regina Hukiewicz, Agnieszka Karasińska, Agnieszka Bulanda, Julianna Wdowiak. 

 

AAdd..1111..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZMMIIAANNYY  UUCCHHWWAAŁŁYY  NNRR  XXXXXXIIXX//229933//22001177  

RRAADDYY  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  ZZ  DDNNIIAA  2244  MMAARRCCAA  22001177RR..  WW  SSPPRRAAWWIIEE  UUSSTTAALLEENNIIAA  

WWYYSSOOKKOOŚŚCCII    OOPPŁŁAATTYY  ZZAA  PPOOBBYYTT  DDZZIIEECCKKAA  WW  ŻŻŁŁOOBBKKUU  OORRAAZZ  

MMAAKKSSYYMMAALLNNĄĄ  WWYYSSOOKKOOŚŚĆĆ  OOPPŁŁAATTYY  ZZAA  WWYYŻŻYYWWIIEENNIIEE  WW  ŻŻŁŁOOBBKKUU  

PPRROOWWAADDZZOONNYYMM  PPRRZZEEZZ  GGMMIINNĘĘ  WWIIŃŃSSKKOO..  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 15  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
KKaarrttyy  zz  ggłłoossoowwaanniiaa  ssttaannoowwiiąą  zzaałłąącczznniikk  ddoo  pprroottookkoołłuu..  

  

Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Krzysztof Rudnicki, Zdzisław Miłuch, 

Mirosław Kilanowski, Agnieszka Bartoszek, Wojciech Medyński, Józef Kaczmarek, Henryk 

Sawczyn, Beata Jaworska, Jacek Kubiński, Julianna Wdowiak, Agnieszka Bulanda, Wiesław 

Stępień, Małgorzata Wincenciak -Podbucka, Agnieszka Karasińska, Regina Hukiewicz. 

 

AAdd..1122..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  UUCCHHWWAALLEENNIIAA  GGMMIINNNNEEGGOO  PPRROOGGRRAAMMUU  

PPRROOFFIILLAAKKTTYYKKII  II  RROOZZWWIIĄĄZZYYWWAANNIIAA  PPRROOBBLLEEMMÓÓWW  UUZZAALLEEŻŻNNIIEEŃŃ  DDLLAA  

GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  NNAA  RROOKK  22001199.. 

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 15  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
KKaarrttyy  zz  ggłłoossoowwaanniiaa  ssttaannoowwiiąą  zzaałłąącczznniikk  ddoo  pprroottookkoołłuu..  
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Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Józef Kaczmarek, Jacek Kubiński, Beata  

Jaworska, Henryk Sawczyn, Krzysztof Rudnicki, Zdzisław Miłuch, Mirosław Kilanowski,  

Agnieszka Bartoszek, Wiesław Stępień, Małgorzata Wincenciak -Podbucka, Agnieszka  

Karasińska, Regina Hukiewicz, Wojciech Medyński, Agnieszka Bulanda,  Julianna Wdowiak. 

 

AAdd..1133..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  UUSSTTAALLEENNIIAA  ZZAASSAADD  II  TTRRYYBBUU  PPOOSSTTĘĘPPOO--  

WWAANNIIAA  PPRRZZYY  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  II  RROOZZLLIICCZZEENNIIUU  DDOOTTAACCJJII  CCEELLOOWWEEJJ  NNAA  DDOOFFII--  

NNAANNSSOOWWAANNIIEE  BBUUDDOOWWYY  PPRRZZYYDDOOMMOOWWYYCCHH  OOCCZZYYSSZZCCZZAALLNNII  ŚŚCCIIEEKKÓÓWW  NNAA    

TTEERREENNIIEE  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO.. 

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 15  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
KKaarrttyy  zz  ggłłoossoowwaanniiaa  ssttaannoowwiiąą  zzaałłąącczznniikk  ddoo  pprroottookkoołłuu.. 

 

Za projektem uchwały głosowali następujący radni;  Wojciech Medyński, Józef Kaczmarek, 

Jacek Kubiński, Beata Jaworska,  Henryk Sawczyn, Regina Hukiewicz, Julianna Wdowiak, 

Agnieszka Bulanda, Agnieszka Bartoszek, Mirosław Kilanowski, Zdzisław Miłuch, Krzysztof 

Rudnicki,  Agnieszka Karasińska, Małgorzata Wincenciak -Podbucka, Wiesław Stępień. 

 

AAdd..1144..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  UUCCHHYYLLEENNIIAA  UUCCHHWWAAŁŁYY  NNRR  IIII//1177//22001188    

RRAADDYY  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  ZZ  DDNNIIAA  2299  LLIISSTTOOPPAADDAA  22001188  RROOKKUU  WW  SSPPRRAAWWIIEE    

UUSSTTAALLEENNIIAA  DDLLAA  WWÓÓJJTTAA  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO    MMIIEESSIIĘĘCCZZNNEEGGOO  LLIIMMIITTUU    

KKIILLOOMMEETTRRÓÓWW  NNAA  JJAAZZDDYY  LLOOKKAALLNNEE..  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 15  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
KKaarrttyy  zz  ggłłoossoowwaanniiaa  ssttaannoowwiiąą  zzaałłąącczznniikk  ddoo  pprroottookkoołłuu.. 

 

Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Wojciech Medyński, Józef Kaczmarek, 

Jacek Kubiński, Beata Jaworska, Henryk Sawczyn, Wiesław Stępień, Małgorzata Wincenciak 

-Podbucka, Regina Hukiewicz, Agnieszka Karasińska, Krzysztof Rudnicki, Zdzisław Miłuch,  

Mirosław Kilanowski, Agnieszka Bartoszek, Agnieszka Bulanda, Julianna Wdowiak.  

 

AAdd..1155..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  PPOODDWWYYŻŻSSZZEENNIIAA  KKRRYYTTEERRIIUUMM  

DDOOCCHHOODDOOWWEEGGOO  UUPPRRAAWWNNIIAAJJĄĄCCEEGGOO  DDOO  KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZ  PPOOMMOOCCYY  

SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  WW  PPOOSSTTAACCII  PPOOSSIIŁŁKKUU,,  ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  PPIIEENNIIĘĘZZNNEEGGOO  NNAA  

ZZAAKKUUPP  PPOOSSIIŁŁKKUU  LLUUBB  ŻŻYYWWNNOOŚŚCCII    II  ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  RRZZEECCZZOOWWEEGGOO  WW  

PPOOSSTTAACCII  PPRROODDUUKKTTÓÓWW  ŻŻYYWWNNOOŚŚCCIIOOWWYYCCHH  OORRAAZZ  OOKKRREEŚŚLLEENNIIAA  ZZAASSAADD  

ZZWWRROOTTUU  WWYYDDAATTKKÓÓWW    ZZAA  ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  WW  PPOOSSTTAACCII  PPOOSSIIŁŁKKUU,,  

ŚŚWWIIDDCCZZEENNIIAA  PPIIEENNIIĘĘŻŻNNEEGGOO  NNAA  ZZAAKKUUPP  PPOOSSIIŁŁKKUU    LLUUBB  ŻŻYYWWNNOOŚŚCCII    II  

ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIAA  RRZZEECCZZOOWWEEGGOO  WW  PPOOSSTTAACCII  PPRROODDUUKKTTÓÓWW  

ŻŻYYWWNNOOŚŚCCIIOOWWYYCCHH  DDLLAA  OOSSÓÓBB  II  RROODDZZIINN  OOBBJJĘĘTTYYCCHH  WWIIEELLOOLLEETTNNIIMM  
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RRZZĄĄDDOOWWYYMM  PPRROOGGRRAAMMEEMM  „„PPOOSSIIŁŁEEKK  WW  SSZZKKOOLLEE  II  WW  DDOOMMUU””    NNAA  LLAATTAA  

22001199--22002233.. 
 

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 15  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
KKaarrttyy  zz  ggłłoossoowwaanniiaa  ssttaannoowwiiąą  zzaałłąącczznniikk  ddoo  pprroottookkoołłuu.. 

 

Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Agnieszka Bulanda, Julianna Wdowiak, 

Wiesław Stępień, Małgorzata Wincenciak -Podbucka,  Agnieszka Karasińska, Regina 

Hukiewicz, Józef Kaczmarek, Jacek Kubiński, Beata Jaworska,  Henryk Sawczyn, Wojciech 

Medyński, Zdzisław Miłuch, Krzysztof Rudnicki, Mirosław Kilanowski, Agnieszka 

Bartoszek.  

 

AAdd..1166..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  WWYYRRAAŻŻEENNIIAA  ZZGGOODDYY  NNAA  NNAABBYYCCIIEE    

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII    ((oobbrręębb  AAlleekkssaannddrroowwiiccee))  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 15  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
KKaarrttyy  zz  ggłłoossoowwaanniiaa  ssttaannoowwiiąą  zzaałłąącczznniikk  ddoo  pprroottookkoołłuu.. 

 

Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Wiesław Stępień, Małgorzata Wincenciak 

-Podbucka, Regina Hukiewicz, Agnieszka Karasińska, Wojciech Medyński, Józef 

Kaczmarek, Jacek Kubiński, Henryk Sawczyn, Beata Jaworska, Krzysztof Rudnicki, 

Zdzisław Miłuch, Mirosław Kilanowski, Agnieszka Bartoszek, Agnieszka Bulanda, Julianna 

Wdowiak.  

 

AAdd..1177..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  WWYYRRAAŻŻEENNIIAA  ZZGGOODDYY  NNAA  NNAABBYYCCIIEE 

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII    ((oobbrręębb  BBiiaałłaawwyy  MMaałłee)) 

 

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 15  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
KKaarrttyy  zz  ggłłoossoowwaanniiaa  ssttaannoowwiiąą  zzaałłąącczznniikk  ddoo  pprroottookkoołłuu.. 

 

Za projektem uchwały głosowali następujący radni;  Henryk Sawczyn, Beata Jaworska, Jacek 

Kubiński, Józef Kaczmarek, Wojciech Medyński, Wiesław Stępień, Małgorzata Wincenciak -

Podbucka, Regina Hukiewicz, Agnieszka Karasińska, Agnieszka Bulanda, Julianna Wdowiak, 

Krzysztof Rudnicki, Zdzisław Miłuch,  Mirosław Kilanowski, Agnieszka Bartoszek.  
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AAdd..1188..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZMMIIAANNYY  UUCCHHWWAAŁŁYY  NNRR  LLIIII//338888//22001188  RRAADDYY    

GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  ZZ  DDNNIIAA  3311  SSTTYYCCZZNNIIAA  22001188RR..  WW  SSPPRRAAWWIIEE  WWSSPPÓÓLLNNEEJJ    

OOBBSSŁŁUUGGII  JJEEDDNNOOSSTTEEKK  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNYYCCHH  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO    

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 15  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
KKaarrttyy  zz  ggłłoossoowwaanniiaa  ssttaannoowwiiąą  zzaałłąącczznniikk  ddoo  pprroottookkoołłuu.. 

 

Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Wiesław Stępień, Małgorzata Wincenciak 

-Podbucka, Agnieszka Karasińska, Regina Hukiewicz, Wojciech Medyński, Józef 

Kaczmarek, Jacek Kubiński, Beata Jaworska, Henryk Sawczyn, Krzysztof Rudnicki, 

Zdzisław Miłuch, Agnieszka Bartoszek, Mirosław Kilanowski, Agnieszka Bulanda, Julianna 

Wdowiak. 

 

AAdd..1199..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  RROOZZWWIIĄĄZZAANNIIAA  ZZEESSPPOOŁŁUU  SSZZKKÓÓŁŁ   

PPUUBBLLIICCZZNNYYCCHH  WW  WWIIŃŃSSKKUU 
 

Radny Józef Kaczmarek; Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to czym podyktowany jest ten 

pośpiech? Uważam, że powinny się odbyć takie konsultacje jak wspomniałem na komisjach, 

poinformować nauczycieli, bo jest taka potrzeba pani Wójt, jest taka potrzeba poinformować 

nauczycieli, spotkać się jak nie z całą Radą, z komisją Oświaty, porozmawiać, poinformować 

co ich czeka i wtenczas możemy spotkać się i przegłosować tę uchwałę w przyszłym roku.    

Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Nic ich nie czeka więc nie ma o czym informować. 

Dla pracowników szkoły nic się nie zmieni. A poinformowani są.  

 

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 9  rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  55  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałł  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  11  rraaddnnyy..  
KKaarrttyy  zz  ggłłoossoowwaanniiaa  ssttaannoowwiiąą  zzaałłąącczznniikk  ddoo  pprroottookkoołłuu..  

  

Za projektem uchwały głosowali następujący radni; Agnieszka Bulanda, Agnieszka 

Karasińska, Regina Hukiewicz, Małgorzata Wincenciak -Podbucka, Wiesław Stępień,  

Mirosław Kilanowski, Zdzisław Miłuch, Krzysztof Rudnicki, Julianna Wdowiak. 

 

Przeciw projektowi uchwały głosowali następujący radni; Henryk Sawczyn, Beata Jaworska, 

Józef Kaczmarek, Jacek Kubiński, Wojciech Medyński. 

 

Wstrzymała się od głosowania radna Agnieszka Bartoszek. 
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AAdd..2200..  

WWOOLLNNEE  WWNNIIOOSSKKII  

  

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poinformowała, że do biura rady wpłynęły 

pisma od p. Macieja Dudy i p. Dariusza Jankowiak w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Moczydlnica i Turzany. 

Mecenas Mateusz Chlebowski wyjaśnił; Na jednej z ostatnich sesji byliśmy świadkami, tej 

sesji gdzie te plany były przyjmowane że panowie, autorzy tych pism mieli zastrzeżenia co do 

uchwały która została podjęta, nie została zakwestionowana przez Nadzór Wojewody w 

związku z tym (…) jedyną droga dla nich żeby w jakiś sposób wpłynąć na tą uchwałę jest 

skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i te pisma są wymogiem 

formalnym żeby mogli skierować taką skargę, bo jeżeli by tych pism nie skierowali to Sąd 

Administracyjny na wstępie by odrzucił z powodu niespełnienia warunku formalnego jakim 

jest wezwanie Rady Gminy do usunięcia, jak to jest wskazane naruszenia prawa, którego w 

ocenie naszej jak i również w ocenie Nadzoru Wojewody takiego naruszenia w tym zakresie 

nie było. Na to pismo można ale nie trzeba odpowiadać. Musi minąć określony termin i po 

tym terminie otwiera się droga dla tych  osób do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. 

Radna Agnieszka Bartoszek zapytała czego pismo dotyczy, jakich zmian?  

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz przekazała, że chodzi o fermy trzody.  

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała o piśmie p. Wioletty Misiak dotyczącym 

utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w obrębie Iwno i wykonania instalacji 

oświetleniowej.  

Mecenas Mateusz Chlebowski wyjaśnił; Odpowiedź została udzielona, pani przez swojego 

pełnomocnika powołując się na ogólne przepisy które mówią o zadaniach samorządu, próbuje 

wymóc wykonanie pewnych inwestycji, zostało to też poniekąd w korespondencji 

wyjaśnione, że to jest przepis, który nie nakłada żadnego uprawnienia ze strony beneficjenta, 

mieszkańca gminy do tego żeby zmusić gminę, bo gmina realizuje dla całej społeczności  

swoje zadania w miarę posiadanych środków. 

Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica dodała, że pani mieszka bardzo daleko stąd, tutaj 

posiada, posiada też naprzeciwko domu działkę którą zapewne zechce wykorzystać na cele 

budowlane. (…) Nie będzie traktowana inaczej niż wszyscy inni mieszkańcy którzy 

potrzebują dróg i oświetlenia, wszystko jest kwestią budżetu przyszłorocznego. (…) Jedna z 

dróg którą zgłosiliśmy do FOGR na dofinansowanie kończy się właśnie na tej nieruchomości, 

tak że jeśli dostaniemy dofinansowanie, to czy ta pani by pisała czy nie to i tak pewno to 

będzie miała, jak nie dostaniemy dofinansowania to nie będzie. Jest to droga szutrowa, bita, w 

tej chwili w całkiem dobrym stanie. A stawiać oświetlenie nad pustym polem bo tam nawet 

nie ma warunków zabudowy ani planu przestrzennego ale ktoś ma pomysł żeby zrobić 

działki, to byłaby pewna rozrzutność kiedy wciąż brakuje lamp na terenie zabudowanym. 

Takich podań mamy miesięcznie bez liku, jakbyśmy na nie reagowali inwestycyjnie to nie 

podjęlibyśmy żadnej inwestycji, bo wszystkie środki szły by za podaniem. 

Radny Henryk Sawczyn zapytał; Mieszkańcy Budkowa pytają o staw który jest na przeciwko 

sklepu. 

Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Wszystko na temat tej działki o której pan mówi, że 

to jest staw ja już powiedziałam i nie będę więcej na ten temat rozmawiać. To nie jest staw, to 

są duch przeszłości i nie będę wyjaśniać po raz kolejny tej kwestii. 

Radny Henryk Sawczyn; Czyli po prostu tam nic nie będzie robione 

Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Jak pan złoży wniosek do budżetu o budowę stawu 

którego tam nie ma i nigdy nie było, to może będzie coś robione, ale na ten temat nie będę 

rozmawiać. 
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Radny Henryk Sawczyn; To nie był staw tylko to był zbiornik przeciwpożarowy, on się 

zamulił, że trzeba go wyczyścić. 

Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Co tam istniało to pan sprawdzi w Wodach Polskich 

i czego tam na pewno nie wolno robić. Dla mnie temat jest zamknięty jeśli dla pana nie, 

proszę się zwrócić na piśmie. 

Radny Henryk Sawczyn; Ale na to były pieniążki przecież. 

Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Dla mnie sprawa jest wyjaśniona jeśli dla pana nie 

proszę się zwrócić na piśmie. 

Radny Józef Kaczmarek; Proszę państwa, tam było przeznaczone 20.000 w budżecie na ten 

staw i nie został ten staw oczyszczony, dlatego pan radny ma rację. Pieniądze były 

przeznaczone, staw nie został wyczyszczony. 

 

Ad.21. 

ZAKOŃCZENIE SESJI   
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz – wobec wyczerpania porządku dziennego 

sesji zamykam obrady 4 sesji Rady Gminy Wińsko . 

 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Barbara Sagan 

 


