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Protokół nr 4/2018
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 18 grudnia 2018 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1915 i zakończono o godz. 2030
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,
panią Wójt Gminy Jolantę Krysowatą- Zielnica, panią Zastępcę Wójta Bogusławę Folkman.
Ponadto w sesji udział wzięli;
1. Karolina Katan
- Zastępca głównego księgowego
2. Aneta Niewiarowska - Sekretarz Gminy
3. Joanna Mikołajczyk - Główny specjalista ds. księgowości budżetowej
4. Mateusz Chlebowski -Mecenas
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. Informacje i komunikaty.
4. Dyskusja sołtysów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
6. 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wińsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy
Wińsko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany pomieszczeń gospodarczych komunalnych
stanowiących własność Gminy Wińsko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
11. 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.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wińsko na rok 2019.
13. 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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14. 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.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica wniosła o rozszerzenie porządku obrad o projekty
uchwał;
 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z
pomocy społecznej w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz
określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w postaci posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 w sprawie zmiany uchwały NR LII/388/2018 rady Gminy Wińsko z dnia 31 stycznia
2018r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wińsko
 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w postaci posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w postaci posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 15 radnych
(jednogłośnie)
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
(obręb Aleksandrowice)
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 15 radnych
(jednogłośnie)
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
(obręb Białawy Małe)
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 15 radnych
(jednogłośnie)
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR LII/388/2018 rady Gminy
Wińsko z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
Gminy Wińsko
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 15 radnych
(jednogłośnie)
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Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w
Wińsku
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 9 radnych,
przeciw głosowało 5 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty.
4. Dyskusja sołtysów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
6. 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wińsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy
Wińsko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany pomieszczeń gospodarczych komunalnych
stanowiących własność Gminy Wińsko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
11. 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.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Wińsko na rok 2019.
13. 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.
14. 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.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w postaci posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb
Aleksandrowice)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Białawy
Małe)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR LII/388/2018 rady Gminy Wińsko z
dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy
Wińsko.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku.
20. Wolne wnioski.
21. 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)
Ad.3
INFORMACJE I KOMUNIKATY
INFORMACJE WÓJTA GMINY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica poinformowała o odbytych w Gminnym Ośrodku
Kultury Targach Bożonarodzeniowych Gminnych oraz o reprezentowaniu przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Biaław Wielkich, Powiatu Wołowskiego na tzw. Stołach
Bożonarodzeniowych we Wrocławiu.
W urzędzie wprowadzony został ład organizacyjny w związku z zakończeniem niektórych
staży, przejściami na emeryturę i urlopami macierzyńskim. Zwiększył się budżet z początku
poprzedniej kadencji z 23 na 40 mln. to oznacza, że wszystkimi zadaniami które mieszczą się
w tym budżecie trzeba się kompetentnie zająć, w związku z tym też organizacja i powołanie
p. Bogusławy Folkman na funkcję Zastępcy Wójta. Głównym zadaniem p. Folkman i jej
współpracowników będzie zajmowanie się regulacją stanów faktycznych nieruchomości i ich
sprzedażą, zamianą.
Odbiory etapów prac lub odbiory całkowite przeróżnych inwestycji i remontów jak to na
koniec roku żeby się z nich sprawnie rozliczyć, także rozliczenia środków zewnętrznych, za
dotacje które winniśmy rozliczyć, tudzież otrzymać z powrotem w tym roku budżetowym
więc jest tego sporo. Przygotowania do składania nowych projektów, np. o nabyciu tzw. małej
szkoły, są to nowe projekty, nowe środki zewnętrzne oraz dokumentacje niezbędne do
złożenia wniosków przede wszystkim na remonty i przebudowy dróg.
Wójt poinformowała iż zawarła porozumienie z burmistrzem Miasta i Gminy Żmigród, razem
złożyli do obu powiatów wniosek o to żeby na drogę która nas łączy z S5, S5 z nami i
Białkowem a z czasem po drugiej stronie drogi krajowej z S3 jest to połączenie dla Żmigrodu,
żeby obydwa powiaty złożyły wniosek do konkursu na środki rządowe na drogi lokalne,
nowy projekt tzw. „premierowy”. Promowane mają być drogi, które łączą gminy i powiaty
oraz drogi wyższego rzędu.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poinformowała o zaproszeniu
wystosowanym do radnych przez Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie na spotkanie
wigilijne w dniu 19 grudnia o godz. 11.00.
Ad.4.
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 poprzedniej sesji tj.
radna Agnieszka Bulanda, radny Zdzisław Miłuch, radna Julianna Wdowiak.
Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w
zaproponowanym składzie
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W wyniku głosowania jawnego za składem komisji skrutacyjnej głosowało 15 radnych
(jednogłośnie)
Ad. 5.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2018 ROK.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie autopoprawki do projektu
uchwały.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za autopoprawką w tej
sprawie głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
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, 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.
Ad.6.
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.
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; 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.
Ad.7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W
MIEJSCOWOŚCI WIŃSKO.

SPRAWIE

NADANIA

STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie.

NAZWY

ULICY

W
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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; 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.
Ad.8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD
KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WIŃSKO.

SPRZEDAŻY

MIESZKAŃ

Głos zabrał Radny Wojciech Medyński; Składam wniosek o dokonanie zmian w projekcie
uchwały z dnia 3 grudnia 2018r w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie
Gminy Wińsko. Proponuję nadać § 6, 7 i 8 uchwały następującą treść; § 6 Wójt Gminy
Wińsko odmawia sprzedaży z bonifikatą, jeśli najemca posiada inny dom mieszkalny lub jest
w trakcie jego budowy, jak również najemcy który zalega z opłatami czynszu. § 7 Sprzedaż z
bonifikatą następuje wyłącznie najemcy, który od co najmniej czterech lat zajmuje
komunalny budynek mieszkalny lub komunalny lokal mieszkalny będący przedmiotem
sprzedaży. § 8 Nie udziela się określonej w §5 bonifikaty jeśli wartość inwestycji ze środków
publicznych dokonanych w ciągu ostatnich czterech lat przekracza cenę budynku lub
mieszkania po bonifikacie. Proponuję by § 6, 7 i 9 projektu uchwały nadać inną numerację
odpowiednio § 9, 10 i 11.
W żaden sposób nie próbuję ograniczyć sprzedaży mieszkań. Nie o to chodzi. Jeśli możemy
komuś pomóc jak najbardziej zróbmy to, natomiast nie widzę sensu żeby gmina sprzedawała
z bonifikatą nieruchomość komuś kto posiada inny dom mieszkalny lub dobuduje. Po co. Nie
widzę również sensu sprzedawania z bonifikatą komuś kto zaczął mieszkać nie wiem od
wczoraj czy przedwczoraj. Uczciwie napisałem cztery lata, usłyszałem na komisjach zarzut
dlaczego cztery, mogą być dwa, może być pięć to od nas zależy, chciałbym żebyśmy
dyskutowali bo jesteśmy radnymi, ale będzie to jakieś zabezpieczenie. Natomiast jeśli chodzi
o § 8 czyli nie udzielanie bonifikaty jeśli wartość inwestycji ze środków publicznych
dokonanych w ciągu ostatnich czterech lat przekracza cenę budynku lub mieszkania po
bonifikacie, chodzi o proste zabezpieczenie, dlaczego jeśli w ciągu ostatnich lat
wyremontujemy dom, zainwestujemy w niego czy mieszkanie zainwestujemy 100.000.
nabierze wartości 160.000 a my sprzedamy za 16.000. Co to dla gminy za interes?
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.
Radny Wojciech Medyński; Prosiłbym o przegłosowanie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Ja proszę państwa żeby zagłosować przeciwko
proponowanym przez pana radnego zmianom.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poprosiła o ponowne odczytanie wniosku.
Radny Wojciech Medyński ponownie przedstawił zgłoszony wniosek
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wniosek
radnego Wojciecha Medyńskiego.
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
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 głosowania 1 radny.
Karty z głosowania stanowią załącznik do protokołu.
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.
Ad.9.
PODJĘCIE
UCHWAŁY
W
SPRAWIE
ZAMIANY
POMIESZCZEŃ
GOSPODARCZYCH KOMUNALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
WIŃSKO.
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 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.
Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI (obręb Wińsko)
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, 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.
Ad.11.
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.
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, 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.
Ad.12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA
GMINY WIŃSKO NA ROK 2019.
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; 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.
Ad.13.
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.
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; 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.
Ad.14.
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.
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; 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.
Ad.15.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KRYTERIUM
DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO KORZYSTANIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ W POSTACI POSIŁKU, ŚWIADCZENIA PIENIĘZNEGO NA
ZAKUP POSIŁKU LUB ŻYWNOŚCI I ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO W
POSTACI PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH ORAZ OKREŚLENIA ZASAD
ZWROTU WYDATKÓW
ZA ŚWIADCZENIA W POSTACI POSIŁKU,
ŚWIDCZENIA PIENIĘŻNEGO NA ZAKUP POSIŁKU LUB ŻYWNOŚCI I
ŚWIADCZENIA
RZECZOWEGO
W
POSTACI
PRODUKTÓW
ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH WIELOLETNIM
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RZĄDOWYM PROGRAMEM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA
2019-2023.
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 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.
Ad.16.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI (obręb Aleksandrowice)
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; 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.
Ad.17.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI (obręb Białawy Małe)
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; 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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Ad.18.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR LII/388/2018 RADY
GMINY WIŃSKO Z DNIA 31 STYCZNIA 2018R. W SPRAWIE WSPÓLNEJ
OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WIŃSKO
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; 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.
Ad.19.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZWIĄZANIA ZESPOŁU SZKÓŁ
PUBLICZNYCH W WIŃSKU
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.
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 głosowania 1 radny.
Karty z głosowania stanowią załącznik do protokołu.
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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Ad.20.
WOLNE WNIOSKI
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

