1

Protokół nr 52/2018
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 31 stycznia 2018 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1610 i zakończono o godz. 1815
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 14
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecny radny Daniel Moczydłowski.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb.
Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji, sołtysów.
Ponadto w sesji udział wzięli;
1. Jolanta Krysowata – Zielnica
- Wójt Gminy
2. Anna Kupczyk
- Skarbnik Gminy
3. Aneta Niewiarowska
- Sekretarz Gminy
4. Mateusz Chlebowski
- Mecenas
5. Bogusława Folkman
- Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
6. Mieszkańcy Gminy
7. Przedstawiciel lokalnej prasy
Ad.2
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI 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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wołowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia
17grudnia 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem na
okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Wińsko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wińsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Wińsku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy
Wińsko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wińsko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Wińsko na lata 2018-2020.
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15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań
finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Wińsko.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
19. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
20. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Głos zabrała Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Na wniosek dyrektor SP ZOZ w
Wińsku składam wniosek o usunięcie z porządku obrad pkt. 15 tj. Podjęcie uchwały w
sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych
przewidzianych dla jednostek mikro.
Następnie głos zabrała Radna Anna Górska; Proszę o wycofanie z porządku obrad pkt. 12,
który mówi o podjęciu uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie
Gminy Wińsko, ponieważ na komisjach nie mieliśmy kompletu dokumentów o które się
zwracałam, sygnalizowałam, że w interpelacjach dokładnie podam o jakie dokumenty chodzi,
żebym miała szerszą wiedzę na ten temat. W związku z tym proszę o przełożenie na następne
komisje i następną sesję.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Niezbędne dokumenty są tutaj dzisiaj, są także
mieszkańcy zainteresowani wykupem, byli także u mnie wczoraj na dyżurze, mamy
przygotowane niezbędne informacje dotyczące tych mieszkań sprzedawanych w 2016 roku,
więc proszę i wnoszę żeby nie usuwać tego punktu tylko dać sobie szansę na dyskusje dzisiaj
nawet gdyby uchwała dziś miała być nie podjęta.
Radna Anna Górska; Mój wniosek nie jest proszę Państwa spowodowany tym, że ja
negatywnie podchodzę. Absolutnie. Tylko aby podjąć pozytywną, również muszę mieć
wiedzę o którą proszę i chyba nie ma w tym temacie żadnych dyskusji. Proszę nie nastawiać
mieszkańców, że radni, radny chce podjąć zgodnie z sumieniem, zgodnie z wiedzą jaką
powinien radny otrzymać dokładnie do tej uchwały. A dzisiaj proszę Państwa jak są jakieś
dokumenty to przepraszam ale tak na cito analizować je nie jestem w stanie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Zgodnie z ustawą dostarczamy materiały Państwu
7 dni przed sesją. Jest czas zapoznać się, uznać, że czegoś nam brakuje, skontaktować się z
urzędem bądź pofatygować się do urzędu, zwłaszcza, że materiały o które Pani prosiła
dotyczą mieszkań, które były sprzedawane w 2016 roku i na dziś możemy powiedzieć, że
koszty remontów tych mieszkań w sumie wszystkich było chyba 16.000 a sprzedaliśmy je za
76 czyli 60.000 na tamtych sprzedażach byliśmy do przodu. Mamy dziś zestawienie
mieszkań, które nadają się na sprzedaż i są to mieszkania do których nie dołożyliśmy bo te do
których dołożyliśmy nie są na sprzedaż bo są na przykład albo socjalne, albo z
dofinansowaniem, (…) tak że znowu są to kwoty znikome. Jest to rzecz którą mogła Pani
przez 7 dni wyjaśnić, nawet mogła to Pani zrobić wczoraj, bo komisja była przedwczoraj jeśli
Pani tych informacji brakowało. Przygotowaliśmy pełen zestaw tych materiałów i są ludzie
tym zainteresowani. Ja nawet chciałam wnosić autopoprawką, żeby ten okres sprzedaży
mieszkań z taką bonifikatą wydłużyć do końca roku, żeby dać sobie więcej czasu i
mieszkańcom na zebranie niezbędnych pieniędzy, na jakąś refleksję i na to żeby oddać
zadłużenie, zwrócić długi bo mieszkanie które jest zadłużone tego mieszkania wykupić nie
można. Więc zamiast do końca września czy października, żeby zrobić to do końca roku
kalendarzowego i w tym momencie przeciąganie tego o kolejny miesiąc, ponieważ Pani przez
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te 7 dni nie objawiła co do czego ma Pani wątpliwości, wydaje mi się trochę nie stosowne
wobec naszych mieszkańców. Jeszcze raz wnoszę o to, żeby dać sobie szansę na dyskusję i na
odpowiedzi na pytania a tym samym szansę na podjęcie tej uchwały dziś, ewentualnie
niepodjęcie ale wtedy przestrzeń co do której będziecie Państwo oczekiwać informacji będzie
już zawężona do rzeczy bardzo konkretnych, które będziemy mogli dostarczyć bo zostawiając
sprawy w ten sposób jak są teraz czyli nie podejmując w ogóle próby podjęcia tej uchwały
zawsze zostawimy takie momenty, z których nie będziemy wiedzieli czy Państwo jeszcze
tego chcą, chcą to wiedzieć, czy wam jeszcze jakiś informacji brakuje. Jest tak, że wszystkie
gminy ościenne sprzedają za mniej niż 10%, po 5% w gorszym stanie po 2% wartości. Mamy
44 mieszkania, które nadają się do sprzedaży z czego połowa ma szansę się sprzedać i
przeciąganie tego w czasie, ja bym bardziej ten czas wydłużała niż przeciągała go w czasie
żeby dać ludziom więcej czasu. To jest moja prośba w imieniu mieszkańców i nawet wśród
nas są tacy, którzy chcą wykupić.
Radna Anna Górska; Proszę nie kłamać, 7 dni temu, 3 dni temu radni otrzymali projekt
uchwały, surowy projekt uchwały.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; 7 dni temu samochodem do Pani do domu zostały
zawiezione wszystkie projekty.
Radna Anna Górska; Suchy projekt uchwały Pani Wójt.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica;7 dni miała Pani na to żeby się upomnieć o
dodatkowe materiały.
Radna Anna Górska; Ja znam swoje obowiązki, znam swoje prawa i dla dobra mieszkańców
to robimy i nikt tu nie jest, że Pani już ustawia. Tą wiedzę którą Pani teraz mówi tu obecnym,
myśmy tej wiedzy nie mieli nawet na komisjach, więc po prostu tak, radny ma prawo
wiedzieć nad czym głosuje za, przeciw czy się wstrzymuje. W dobrej wierze prosimy o te
dokumenty uzupełniające do projektu uchwały a sama forma tego jest jak najbardziej, była to
forma sprzedaży i ta forma sprzedaży jest po prostu nie mamy nic przeciwko temu, tylko
wiedzę swoją chcemy po prostu uzupełnić. I proszę tu nie mówić że 7 dni temu radny czegoś
nie zrobił, miesiąc temu, proszę swoje obowiązki podsumować co Pani zrobiła i jeżeli były
komisje to było nam to powiedzieć co Pani teraz mówi mieszkańcom pod publiczkę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Koszty funkcjonowania biura rady, rady są coraz
wyższe, coraz więcej materiałów na ksero ponieważ wielu radnych nie posługuje się lub nie
chce posługiwać się internetem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt nie dopuszczam do dyskusji w tym
punkcie, dyskusja będzie w kolejnym punkcie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wozimy te materiały, to kosztuje pracę człowieka i
paliwo a Państwo niektórzy otwieracie koperty na początku komisji zamiast otworzyć je
wtedy kiedy dostajecie je do domu.
Radna Anna Górska; Już Pani obraża dalej radnych.
Radny Stanisław Tolisz; Jest to niepotrzebna dyskusja, to co Pani teraz powiedziała w
przeciągu 2 minut to na komisjach przez godzinę czasu myśmy tego nie wiedzieli. Nie
powiedziała Pani tego, że to jest 40 mieszkań do sprzedaży, dopiero teraz wiemy, teraz w
przeciągu 2 minut żeśmy się o tym dowiedzieli. Czy tak mają pracować radni? To że tydzień
czasu się o to nie zapytali, no ma Pani rację, bardzo fajnie, taka jest praca.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mam informację, że nie wszyscy radni
otrzymali te ksera.
Radny Stanisław Tolisz; Nie o to chodzi, został zgłoszony wniosek odnośnie tego punktu
Panie Przewodniczący, przegłosujemy.
Chwilowo salę obrad opuściła radna Regina Grębosz
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo bym prosił żeby wszyscy radni
otrzymali te dane dotyczące zasobu mieszkaniowego gminy Wińsko i mieszkań sprzedanych
w 2016 roku.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wnioskowała o to Pani Górska dostał także Pan
Przewodniczący.
Radny Stanisław Tolisz; A inni radni to co Pani Wójt, są od czego, od podniesienia ręki?
Radna Anna Górska; Drugi wniosek, w miejsce punktu 12 proszę projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko, nad tym w listopadzie żeśmy w komisjach
debatowali, Nadzór Wojewody to przysłał do nas i w tej chwili proszę ten projekt uchwały
włączenie do porządku obrad w miejsce punktu 12.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przystępujemy do głosowania, pierwszy
wniosek Pani Wójt o wykreślenie z porządku obrad punktu 15 czyli Podjęcie uchwały w
sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań
finansowych
przewidzianych dla jednostek mikro. Przypomnę Państwu, że to jest ten projekt uchwały,
którym SP ZOZ chciał prowadzić swoje rozliczenia finansowe w sposób uproszczony i na
komisjach większość radnych była temu przeciwna, więc jak najbardziej tutaj ten wniosek
Pani Wójt o to jest uzasadniony. Kto z Państwa jest za tym żeby wykreślić ten punkt z
porządku obrad proszę o podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 9 radnych,
wstrzymało się od głosowania 4 radnych
Na salę obrad powróciła radna Regina Grębosz
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W takim razie o tym punkcie dzisiaj nie
będziemy dyskutować. Wniosek radnej Górskiej, wniosek o wykreślenie z porządku obrad
uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Wińsko. Z
powodu niedostatecznej ilości materiałów potrzebnych do procedowania nad podjęciem tej
uchwały. Przypomnę, że w projekcie jest zapisane, że ta uchwała miałaby wchodzić od 1
marca do 30 października, więc w razie czego mamy jeszcze dużo czasu żeby w tym terminie
ta uchwała zaczęła funkcjonować. Kto z Państwa jest za tym żeby w dniu dzisiejszym ta
uchwała nie znalazła się w porządku obrad, proszę o podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 10 radnych,
wstrzymało się od głosowania 4 radnych
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ona nie wejdzie miesiąc po tym jak ją uchwalicie
za miesiąc tylko ona wejdzie (…) kiedy ma szansę wejść jeśli będzie podjęta za miesiąc?
Kierownik Referatu Bogusława Folkman; W ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku
Urzędowym, na pewno nie wejdzie 1 marca.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Byłoby dobrze pozyskać środki w tym roku
budżetowym w związku z tym żeby funkcjonowała do końca roku wówczas w listopadzie
można jeszcze prowadzić takie sprzedaże.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja jestem zdania, żeby taka uchwała była
bezterminowa, żeby radni się nie musieli zbierać i dyskutować nad tym, tylko żeby te
bonifikaty były w sposób stały.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Praktyka mówi, że wtedy ludzie nie wykupują bo
się nie spieszą bo sądzą, że zawsze mogą to zrobić a taka uchwała która jest terminowa i
radzili mi to starzy samorządowcy, powoduje pewną mobilizację, zwłaszcza że często wiąże
się to ze spłatą zadłużenia jakie jest na czynszach. Czyli człowiek który chce wykupić
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mieszkanie a ma długi musi najpierw oddać, czyli robi się jeden porządek, a potem wykupić
czyli robi się drugi porządek.
Radna Joanna Skoczylas; Jest Pani Folkman, czy w roku 2016 mieliśmy uchwałę która
obowiązywała jeżeli chodzi o kupno mieszkań z bonifikatą, ona wtedy ile była, 3miesięczna? 6- miesięczna, więc nawet jeżeli przesunie się o te parę dni.
Kierownik Referatu Bogusława Folkman; Chciałam Państwu powiedzieć, że ona nie wejdzie
1 marca, bo jest to niemożliwe.
Radna Joanna Skoczylas; Ale jeżeli wejdzie w kwietniu, to tak czy inaczej zainteresowane
osoby zdążą do końca roku, jeżeli w 2016 udało nam się sprzedać 13 mieszkań.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W dniu dzisiejszym, ta uchwała nie jest w
porządku obrad, proszę o wykreślenie. Wniosek radnej Górskiej o to żeby wrócić do uchwały,
która była dyskutowana w listopadzie, komisja 27 listopada, w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko. Kto z Państwa jest za tym żeby w dniu dzisiejszym
projekt tej uchwały również znalazł się w porządku obrad proszę o podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem głosowało 9 radnych,
przeciw głosowało 5 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W miejsce punktu 12 proszę o wpisanie
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko.
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI 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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wołowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia
17grudnia 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem na
okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Wińsko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wińsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Wińsku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wińsko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Wińsko na lata 2018-2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Wińsko.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
18. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
19. Zakończenie sesji Rady Gminy.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
obrad z poprawkami.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad z
poprawkami głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, wstrzymało się od
głosowania 3 radnych.
Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z LI SESJI.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że protokół był do wglądu w
biurze Rady Gminy, został wysłany radnym drogą elektroniczną, był wywieszony na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z LI sesji.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu z LI sesji
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.4.
INFORMACJE I KOMUNIKATY
INFORMACJE WÓJTA GMINY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Najpierw podziękuję radnym za to, że po raz
kolejny wkładają uchwałę o obniżeniu moich zarobków, ale tym razem dokładnie w punkt 12
po usunięciu uchwały, która daje możliwość mieszkańcom wykupienie mieszkań z bonifikatą.
Wiem już za co jest to kara tym razem, dziękuję że znalazło się to w punkcie 12. To taki styl
proszę Państwa już jest i widocznie będzie obowiązywał do jesieni tego roku. Czymże
ważnym zajmowałam się w styczniu. Styczeń jest bardzo trudnym miesiącem ponieważ już
mamy obowiązki a jeszcze nie mamy praktycznie dochodów i każdy się cieszy, że już może
zacząć wydawać a tymczasem jeszcze nie bardzo jest czego, stąd rozmowy z mieszkańcami
na co w tym roku będziemy wydawać a na co nie zaczynały się czy już można wydawać na to
a na to. Więc rok zaczął się błotniście i zaczął się odpowiadaniem na te kłopotliwe pytania.
Niestety najczęściej powtarzającą się odpowiedzią było nie, ponieważ radni większością
głosów nie pozwolili, nie przekazali środków, nie pozwolili na kredyt, na wypuszczenie
obligacji mimo tak dobrej sytuacji naszej gminy, żeby zaspokoić właśnie te potrzeby
mieszkańców. Proszę mnie więc o nowe słupy nie pytać, o remonty dróg nie pytać, o
świetlice nie pytać chyba, że chcecie usłyszeć jeszcze raz tę samą odpowiedź. Nie, ponieważ
radni większością głosów usunęli te punkty z budżetu gminy na rok 2018. Jedną z
ważniejszych rzeczy jaką zajmowałam się w okresie międzysesyjnym były kwestie, które
wynikły z podania pewnego wstępnego ale jednak już harmonogramu remontu starego mostu
w Ścinawie. Mówię starego bo szanse na powstanie nowego w ciągu kilku najbliższych lat
znowu się pojawiły. Zamknięcie tego mostu, zostawienie ruchu pieszego jest rzeczą dobrą że
został ruch pieszy, zamknięcie ruchu kołowego powoduje, że będą objazdy i po wielu
mailach, monitach i telefonach w końcu wydobyłam informacje, że przez Baszyn owszem
będzie wiódł objazd ale remontu tej drogi nie będzie i tak zaczęła się wojna o remont tej drogi
i przebiegała dość pokojowo ale i burzliwie. Może widzieliście Państwo, była telewizja, były
media, były spotkania z Panią Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oddziału wrocławskiego
a także z Panem Marszałkiem Michalakiem, który w swoich kompetencjach ma zarządzanie
drogami wojewódzkimi. Wczoraj się z nim widziałam i podkreślił, że do połowy lutego będą
badania obciążeniowe prowadzone, które pokażą czy trzeba remontować solidnie wraz z
podbudową czy wystarczy jakiś mniejszy remont i wtedy dopiero po kosztorysie będą mogli
ocenić czy województwo dolnośląskie stać jest na tej wojewódzkiej drogi remont. Pani
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Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest cała po naszej stronie, wymyśla także różne
alternatywne rzeczy żeby odciążyć ruch od Baszyna, nie po to żeby nie robić Baszyna, bo
uważa, że zrobienie Baszyna jest rzeczą niezbędną (…).
Także w tym miesiącu podjęłam decyzję, że nie zawieramy na nowy rok umowy z „Kurierem
Gmin”, będziemy się ratować informacyjnie w inny sposób albo jednorazowo tylko podawać
do wiadomości te rzeczy niezbędne, te które wiążą się na przykład z przetargami. Jeśli
„Kurier Gmin” będzie zainteresowany wydarzeniami w naszej gminie, tak jak dziennikarze
powinni być zainteresowani to będzie, jeśli nie to nie. Dostałam nową propozycję dotyczącą
samych tych ogłoszeń reklamowych, związanych z przetargami itd. ale jeszcze ją rozważam.
Nie jest tak, że jestem pogniewana, dziś na przykład wysłałam zaproszenie na wydarzenie,
Państwa też wszystkich zapraszam, w najbliższą niedzielę, o godzinie 12.00 odbędzie się
uroczyste wprowadzenie relikwii Świętego Jana Pawła II do kościoła parafialnego w Wińsku,
także zapraszam także mieszkańców innych parafii, zaśpiewa sopranistka Pani Elżbieta Mach
co uświetni tę uroczystość a gościem w koncelebrze będzie Biskup Jacek Kiciński, który
potwierdził swoją obecność na tych naszych uroczystościach. Informuję także, że osoby
niepełnosprawne, które będą chciały dotrzeć a nie mają jak na tę uroczystość, przez sołtysów
jeszcze dodatkowo bądź przez rodziców osób niepełnosprawnych docieramy, jeżeli zechcą
przybyć to będzie zorganizowany transport i zapewnione rezerwacje w ławkach ale musimy
wiedzieć ile tych osób jest.
Odbyło się kilka spotkań noworocznych, to jest taka przyjemniejsza część bycia
samorządowcem między innymi tu u nas i w Rudawie i w Krzelowie ale także z grupą
sołtysów i radnych byłam na spotkaniu noworocznym i na Mszy Świętej u Arcybiskupa
Józefa Kupnego, współgospodarzem spotkania był także Marszałek Cezary Przybylski.
Uniwersytetowi przekazaliśmy notarialnie, w końcu się dokonało, działkę w Białkowie, która
ma posłużyć na parking jeśli Uniwersytet chociaż nie ma przeszkód żeby mógł zdobywać
pieniądze jak mu to będzie szło trzymamy kciuki bo choć inwestycja jest uniwersytecka to
jakże ważna dla gminy Wińsko.
Przygotowujemy się do kilku imprez powiatowych, które w tym roku przypadają w Wińsku,
między innymi do Gali Laureata, też musiałam odbyć kilka spotkań w tej sprawie, Panie
organizatorki przyjeżdżały, gala jest trochę za duża jak na nasze warunki lokalowe ale
zrobimy wszystko żeby się zmieścić, także powiatowy dzień strażaka. Odbyły się dwa
turnieje sportowe, nasza hala jest wykorzystywana, właściwie każdy jej metr i przez
wszystkie godziny, jeśli Państwo przejeżdżacie czy przechodzicie tędy po 21, widać jeszcze
palą się światła. Hala jest wynajmowana komercyjnie, półkomercyjnie, niekomercyjnie.
Odbył się Turniej Futsalu o puchar Wójta Gminy Wińsko i po raz drugi sympatyczny turniej
drużyn złożonych z osób uczestniczących w liturgicznej służbie ołtarza, czyli po prostu
ministranci.
Nie byłam na urlopie chociaż były ferie ale jakoś żal mi nie było myślę, że wszystkim których
nie było stać na to żeby pojechać albo do ciepłych krajów albo w Alpy żal nie było przy tej
pogodzie zostać po prostu w pracy.
Mieliśmy także kontrolę z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, to ten fundusz z
którego powstało boisko w Krzelowie wielofunkcyjne przyszkolne. Wypadła oczywiście
bardzo dobrze, nad wyraz pan chwalił jak to dla tak dużej grupy i dzieci i dorosłych
inwestycja w sumie tak nie wielka jak na skalę oczywiście tego funduszu, mogła przynieść
korzyści. Przygotowujemy także ciągle projekty na dofinansowania tych przedsięwzięć na
które radni w swojej większości nie wyrazili zgody. Czy działam wbrew woli radnych? W
pewnym sensie tak. Przygotowuję projekty i tam gdzie mogę bez zabezpieczenia w budżecie
składać te projekty będę je składać. Sytuacja gminy i wskaźniki gminy są dziś na tyle dobre
albo na tyle się poprawiły, że na przykład w przypadku otwartych stref aktywności,
ministerialny program, gdzie za 100.000 stawia się strefę siłownia dla wieku średniego, dla
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seniorów strefa relaksu a dla dzieci i młodzieży sprawnościowy plac zabaw, kosztuje ona
100.000 i gminy biedniejsze dostają 70%, muszą dopłacić 30, w przekonaniu żyłam że
jesteśmy biedniejszą gminą i zaprojektowałam trzy takie strefy, oczywiście radni się na nie
nie zgodzili. Ale jak się okazało łapiemy się tylko na dwie bo już jesteśmy tą gminą bogatszą,
czyli możemy dostać tylko 50% dofinansowania. Więc żeby nie wydawać za dużo
zaprojektowaliśmy dwie takie strefy, jedną w Głębowicach na boisku przed szkołą, drugą
przy przedszkolu i szkole w Wińsku, tak żeby była dostępna i dla mieszkańców i dla szkoły
przedszkola z drugiej strony. Takie dwa wnioski będziemy składać, jeśli dostaniemy środki
ministerialne wrócimy myślę że w szerszym gronie do rozmowy z radnymi na temat
zabezpieczenia środków gminnych żeby to powstało.
Pracujemy nadal nad dokumentacją dotyczącą świetlic, chociaż również na nie radni w swojej
większości nie wyrazili zgody.
W międzyczasie zdarzyły się spore awarie wodociągowe, które pokazują, że uniemożliwienie
zakupu niezbędnych urządzeń i przeprowadzenie niezbędnych remontów na rzecz wod – kan
jest porostu złe i nie ekonomiczne i niebezpieczne dla mieszkańców. Przez 6 godzin całe
Wińsko nie miało wody, ponieważ padła rura przy ulicy Przemysłowej gdzie są chyba tylko 3
lokale i można byłoby zamknąć tylko tę ulicę albo dwie ulice, ale na zasuwy radni nie
wyrazili zgody w związku z tym, każda taka awaria owocuje tym, że całe Wińsko jest
zamknięte. Rzecznik Praw Obywatelskich wypowiedział się na piśmie na temat zarzutów
wobec mnie, jakoby zanieczyszczenie wody latem ubiegłego roku uderzało w prawa wolności
człowieka i obywatela. Uznał, że te prawa nie zostały w żaden sposób naruszone. Także w
tym miesiącu otrzymałam od Rzecznika Praw Obywatelskich pismo w tej sprawie.
Głos zabrała Radna Anna Górska; Jeśli chodzi o remont mostu w Ścinawie i proponowany
objazd naszymi drogami gminnymi, mam prośbę alby uczestniczył w obradach Rady dyrektor
dróg których dotyczy umiejscowienie danej drogi. Bo jeżeli nam zniszczy się w ten sposób
drogi więc żadna to jałmużna, po prostu muszą to odbudować i doprowadzić do stanu
użytkowania. Dlatego też wzorem lat innych kadencji dyrektorzy dróg byli zapraszani na
obrady sesji, spotykali się z radnymi, sołtysami, którzy mieli też jakieś swoje sugestie, dlatego
też proszę pod rozwagę.
Głos zabrała sołtys sołectwa Grzeszyn Wioletta Wysoczańska; Chciałam zapytać odnośnie
świetlic, świetlicę sprzedaliśmy i czekaliśmy na to, że będziemy mieli jednak świetlicę i Pani
Wójt nam obiecała i stara się tutaj widzę żeby jakoś nam pomóc w tym ale radni odrzucają nie
wiem dlaczego. Nagle nie ma pieniędzy na świetlice, które można by było w tym roku
wybudować, bo nie ma na remont to może na te które można wybudować. Naprawdę nie
mamy się gdzie spotkać, nie mamy nic, nasza świetlica nie nadawała się do niczego i sami
Państwo wiecie dokładnie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani sołtys, czy może Pani przypomnieć w
ubiegłym roku też interweniowała Pani w tej sprawie. Jaka była odpowiedź Pani Wójt, że
zostanie złożony wniosek i zostanie zabezpieczona świetlica modułowa.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; że czekamy na ogłoszenie na dofinansowania
unijne na świetlice. Pierwsze i ostatnie ogłoszenie na świetlice w tej kadencji jest właśnie
teraz.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt czy jest już ogłoszone?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Terminów jeszcze nie ma są już dokumenty.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozmawiałem w ubiegłym tygodniu z
Dyrektorem Czyszczoniem z Dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim odpowiedzialnym za
obszary wiejskie, powiedział mi, że te dokumenty, że on sam jeszcze nie zna na tyle
szczegółów, że one są dopiero tworzone, chyba że to się pojawiło w tym tygodniu Pani Wójt.
Druga sprawa to od razu chciałbym sprostować to jest jakiegoś rodzaju przekłamanie, że
radni nie chcą świetlic czy budowy, czy remontu. Inaczej, my wprost zachęcaliśmy Panią
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Wójt żeby składała te wnioski, żeby je przygotowywała, sam osobiście byłem na przykład
niedawno u Pani sołtys Żygadło, gdzie oglądaliśmy miejsce gdzie miałaby powstać
podobnego typu świetlica. Widziałem, że Pani sołtys Żygadło miała jako sąsiadka tej działki,
która graniczy z miejscem na planowaną świetlicę, miała plany takiej świetlicy, nie wiem czy
Pani też zapoznawała się już z takimi planami świetlicy, która miałaby powstać w Grzeszynie.
Sołtys sołectwa Grzeszyn Wioletta Wysoczańska; Planu nie mamy ale mamy miejsce gdzie
miałaby ta świetlica być.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zachęcam Panią Wójt, żeby planując te
świetlice dyskutowała przede wszystkim z sołtysami zainteresowanych miejscowości na
temat tego, jak te świetlice mają wyglądać i jakie mają mieć rozmieszczenie, żeby potem nie
uszczęśliwiać ludzi na siłę a druga sprawa jest taka, że rozmawiałem też z kilkoma
skarbnikami, żaden skarbnik z którymi rozmawiałem nie zabezpiecza środków na świetlice w
momencie podejmowania uchwały budżetowej, tylko dopiero w momencie podpisania
umowy. Więc Pani Wójt nawet Pani nie złożyła dokumentów, sołtysi czy Pani na przykład
nie wie jak ta świetlica ma wyglądać i jaki tam ma być metraż i rozmieszczenie tego
budynku. Ja naprawdę zachęcam do tego, żeby się zainteresować tym tematem i pilnować
tych tematów przede wszystkim u Pani Wójt a Panią Wójt proszę w imieniu wszystkich
radnych, żeby przyłożyła się do pracy, składała te wnioski i przedkładała nam w tym roku jak
najwięcej wniosków o to, żebyśmy mogli tego typu inwestycje dofinansowywać, żebyśmy
mogli uwalniać na nie środki.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Regulamin od wielu tygodni jest ujawniony w
internecie,
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale nie ma regulaminu
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Rozporządzenie Ministra, przepraszam. Wszystkie
dokumenty i wszystkie warunki a sam regulamin, który powie o dacie on tylko nie jest
ogłoszony i po prostu musimy być gotowi na moment tego ogłoszenia. Mnie nikt nie musi
uczyć jak się rozmawia z sołtysami, jak się pyta ich jakich chcą świetlic, jakie są możliwe, na
jakie może być nas stać, pod jakim warunkiem, bo ja to robię cały czas i uwagi od siebie
bardzo proszę nie odwracać. Są w internecie zapisy z przebiegu sesji budżetowych na których
Pan mówi wyraźnie i teraz przekładanie na mnie odpowiedzialności za to, jest dla Pana
zachowaniem dość typowym.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W rozmowie z Dyrektorem Czyszczoniem
powiem Państwu padły tego typu stwierdzenia, jeżeli nabór zostanie ogłoszony przykładowo
w okolicach marca, będzie trwał 2-3 miesiące, następnie do około 6 miesięcy będzie trwało
rozstrzyganie wniosków, bo tyle trwa mniej więcej rozstrzyganie wniosków, czyli informacja
na temat czy dana świetlica dostanie dofinansowanie, będzie na przełomie października
listopada. Zima, czyli najwcześniejszy termin realizacji przyszły rok. Więc w jaki sposób i
dlaczego mieliśmy zabezpieczać w budżecie na ten rok 3.000.000zł posługując się
obligacjami czyli niczym innym jak kredytem, którego mielibyśmy spłacać odsetki? Pani
sołtys, bardzo proszę, żeby Pani na przykład jutro podeszła, czy w jakimś najbliższym czasie
do urzędu, ja też chętnie z Panią podejdę, żebyśmy zobaczyli projekty świetlicy dla
Grzeszyna. Nie wiem czy Pani sołtys Żygadło tak jak ją prosiłem żeby zobaczyła te projekty
czy to zrobiła czy nie, ale rozmawialiśmy dosyć długo, byłem w tym miejscu. Pani Wójt,
może teraz powie Pani publicznie, czy w tym wniosku planowanym do złożenia do którego
jeszcze nie ma dokładnego regulaminu, czy ujęła Pani świetlicę w Grzeszynie, w Białawach i
w jakich konkretnych miejscowościach?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Każdy sołtys wie na ile świetlic były plany i jak się
pojawiło Rozporządzenie Ministra okazało się, że nie ma mowy o remontach mogą być tylko
budowy, rozbudowy i przebudowy i w związku z tym budowy, każdy sołtys którego to
dotyczy wie i każdy z Państwa bo już to powtarzałam wiele razy są cztery, jedna rozbudowa i
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dwie przebudowy. Na tyle będziemy próbować zdobyć środki. Zwykły remont, który polega
na dachu na elewacjach, to co rozumiemy przez remont jest poza tym rozporządzeniem. Więc
tylko to co budujemy, rozbudowujemy lub przebudowujemy. Rozporządzenie już chyba ze 2
czy 3 miesiące temu dałam w całości wydrukowane Pani radnej Górskiej, żeby zanim pojawią
się dodatkowe dokumenty mogła się z tym zapoznawać, bo zawsze ją ten temat bardzo
interesował. Jest dostępny cały czas w internecie, jak ktoś chce poczytać wersję papierową to
jest w sekretariacie, są podkreślone rzeczy, które dotyczą Dolnego Śląska, oprócz tego wraz z
Panią która zajmuje się prowadzeniem naszych projektów byłyśmy na dwóch szkoleniach w
tej sprawie, gdzie drugie ze szkoleń prowadził autor tego rozporządzenia. Pisał je poprostu dla
Ministra i uzasadniał dlaczego na przykład są punkty, właściwie musi być jakieś alternatywne
źródło zasilania na przykład fotowoltaika najczęściej mikroinstalacja, dlatego, że Unia po
kontroli tych świetlic, które były budowane w poprzednim rozdaniu załamała się. Komisje się
załamały bo stały zbutwiałe świetlice w krzakach w których się kompletnie nic nie działo. W
związku z tym trzeba mieć merytorycznie bardzo dobrze przygotowany program co się w nich
będzie działo przez kilka najbliższych lat i mikroinstalację na przykład fotowoltaiczną, która
będzie powodowała stałe ogrzewanie tych budynków, bo kisną w krzakach, bo każdy chciał
mieć świetlicę a potem jej nie wykorzystywał. Więc teraz my do naszych projektów
musieliśmy po tym szkoleniu dokładać te mikroinstalacje na które znowu potrzebne są
pozwolenia, kosztorysy itd. Z tym jest bardzo dużo pracy, ja nie wiem jak Państwo ale ja już
nawet nie czuję się zażenowana gdy Pan Przewodniczący mnie do pracy próbuje zagonić.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Reasumując szanowni Państwo, nie ma szans w
tym roku na żadną świetlicę z dofinansowania, ponieważ fizycznie te wnioski będą dopiero
może rozstrzygnięte pod koniec października czy listopada.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To nie jest prawda. Pan tego nie wie, Dyrektor
Czyszczoń tego nie wie, my wiemy, że każdego dnia może być ogłoszony ten konkurs i
musimy być (...)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dyrektor odpowiedzialny za wprowadzenie tego
programu nie wie na ten temat, no to to jest ciekawa informacja. W każdym bądź razie jeżeli
uzyska Pani jakiekolwiek dofinansowanie chociaż dla jednej świetlicy będę pierwszym, który
od razu zagłosuje za przyznaniem środków na taką inwestycję.
Sołtys sołectwa Baszyn Eugeniusz Osowski; Ja tu słyszę o jednej świetlicy o drugiej
świetlicy, myśmy podczas gradobicia (..) wymieniliśmy okna, świetlica nasza nawet jest
zamknięta i chciałem się dowiedzieć jak daleko ta sprawa jest bo na prawdę nie możemy nic
w tej chwili zrobić tam.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Panie sołtysie, dofinansowanie unijne waszej
świetlicy nie dotyczy, bo u was nie ma mowy o przebudowie, rozbudowie, budowie oraz
zlikwidowaliście stowarzyszenie. W związku z tym nie łapiecie się na te punkty, ale macie
środki zapisane w budżecie, więc na litość boską, dajcie czas żeby deszcz przestał padać, żeby
można było cokolwiek robić.
Sołtys sołectwa Baszyn Eugeniusz Osowski; Mnie pytają mieszkańcy, ja pytam też.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Widziałam się z mieszkańcami przy okazji drogi i
droga była dla nich wtedy ważniejsza ale również o świetlicy bo pod świetlicą się
spotkaliśmy, rozmawialiśmy o tym. Są środki zapisane, zaczął się ruch na koncie, zaczął się
ten rok i cały czas pada, to jest odpowiedź na pytanie ale w międzyczasie zdążyliśmy w
starym roku z odszkodowania bo ubezpieczenie było bardzo dobrze skonstruowane, zrobić
bardzo dużo w tej świetlicy. Cała stolarka okienna jest wymieniona. Wiem, że osobiście się
Pan angażował, ubiegał żeby jak najtaniej, jak najwięcej się w tym zmieściło i żeby się
zmieściło jeszcze w starym roku i to się udało. Dofinansowanie w tym rozdaniu z tych
pieniędzy niestety was nie dotyczy, ale za to macie zapisane środki w budżecie.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Szanowni Państwo ja dopowiem tylko tyle, że
radni w projekcie budżetu przedstawionym przez Panią Wójt, mieli możliwość albo
zabezpieczenia kwoty właśnie na te projekty unijne z góry, nie wiadomo na jakich zasadach
wbrew wszelkiej logice. Zrezygnowali z tego po to, żeby wpisać fizycznie na wniosek między
innymi tutaj radnej Krystyny Tereszkiewicz 120.000 zł literalnie jest wpisane na świetlicę w
Baszynie, jest wpisane 15.000zł na remont dachu świetlicy w Białawach i jest wpisane 30.000
na elewację świetlicy w Turzanach, remont elewacji świetlicy w Głębowicach jeszcze
dodatkowo 30.000. Więc mając do wyboru jakieś wirtualne zabezpieczanie pieniędzy tylko
po to żeby można było wyemitować obligacje, radni zdecydowali się na remonty tych
konkretnych obiektów żeby po prostu (...)
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; żeby podzielić i porządzić, wszystko z środków
własnych i wybranym wioskom, tak jak to bywało za różnych poprzednich kadencji a nie
wszystkich potraktować według możliwości i z udziałem środków zewnętrznych. A
zabezpieczenie środków nie jest wydawaniem pieniędzy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, sama Pani powiedziała, że w tym
planowanym rozdaniu nie ma środków na remonty jest tylko na budowę, tak? To w jaki
sposób chciała Pani rozwiązać problem świetlicy w Baszynie, która 4 lata temu miała już
zabezpieczone środki?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tego ani ja ani Pan nie wiedzieliśmy w grudniu a
Państwo też nie musieli likwidować stowarzyszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wiedzieliśmy i wtedy o tym Pani mówiła.
Chciałbym przedstawić informacje, które wpłynęły do mnie jako do Przewodniczącego Rady,
tutaj już przywołany „Kurier Gmin”, też dostałem jako Przewodniczący Rady do wiadomości
ofertę na publikację ogłoszeń i przetargów pół strony w tygodniku „Kurier Gmin” co drugi
tydzień za 900zł brutto miesięcznie, oferta do negocjacji. Mam tylko taką uwagę, że jeżeli
cały styczeń żadne oferty przetargowe nie ukazywały się w tej lokalnej prasie a mam
informację, że na temat planowanej sprzedaży działek tzw. starych ogrodów w Wińsku
informacja ukazała się w „Wiadomościach Lubińskich”, które są kompletnie niedostępne na
naszym terenie więc ja osobiście tego nie rozumiem.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tymi działkami zainteresowani są mieszkańcy na
przykład Lubina.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To bardzo ciekawa informacja. Do mnie
dzwonią mieszkańcy gminy Wińsko pytając się czy nie ma żadnych przetargów bo w
Kurierze nic nie jest ogłoszone. Kolejna informacja dotyczy komunikacji autobusowej na
terenie naszej gminy. Na wielu spotkaniach często podnosicie Państwo, że mieszkańcy naszej
gminy mają utrudniony dojazd przede wszystkim do Wołowa, chociaż również bardzo często
pojawia się temat kierunku z Wińska w stronę Wołowa przez różne kierunki ale również do
Lubina i Ścinawy. Wspólnie ze Starostą Wołowskim oraz Burmistrzem Wołowa zacząłem
prowadzić rozmowy na ten temat, tutaj Państwu dzisiaj zostawiłem informacje dotyczące tak
zwanych konsultacji społecznych. Do tej pory wpływają do mnie maile, też zdarzają się
telefony z informacjami z jakich miejscowości i w jakich godzinach mieszkańcy chcieliby
korzystać z takiej komunikacji i powiem Państwu szczerze, że naprawdę ten pomysł jest
realny. On jest realny nie w momencie kiedy sama gmina Wińsko chciałaby coś takiego
zrealizować, ale wspólnie razem z samorządem gminnym Wołowa oraz samorządem
powiatowym moglibyśmy do takiego projektu, doprowadzić go do realizacji. Bardzo Państwa
proszę o to, żeby Państwo również pomyśleli nad tym, porozmawiali z mieszkańcami w
jakich godzinach, w jakich dniach i ile osób mniej więcej korzystałoby z tego rodzaju
komunikacji. Na razie z tych rozmów które się odbywają dochodzą do mnie tak naprawdę
takie trzy trasy, czyli tak naprawdę największe zainteresowanie nie jest tą główną trasą
najkrótszą z Wińska do Wołowa, tylko trasa która wiedzie przez Krzelów z odbiciem na
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Wyszęcice, Gryżyce, Przyborów, potem przez Konary, ta trasa liczy około 40km. Potem
kolejna trasa przez Głębowice również w stronę Wołowa. W rozmowach z Burmistrzem
Wołowa padały informacje, że wtedy Wołów stałby się takim centralnym punktem
przesiadkowym i nie byłoby problemu, żeby dojechać zarówno i do Lubiąża jak i łatwo do
Brzegu Dolnego. Już w tym momencie tak dla Państwa wiadomości, na przykład firma
Steinpol trzy razy dziennie wozi swoich pracowników z gminy Wińsko, to są kursy tak jak są
zmiany pracownicze, również firma Organika wozi pracowników, więc prowadzimy
rozmowy w ten sposób, żeby wspólnie z tymi przedsiębiorstwami z tymi firmami ten
transport rozszerzyć i w ten sposób umożliwić mieszkańcom dojazd w rożnych naprawdę
godzinach do Wołowa, do lekarza, do sklepu, tak żeby nie pominąć żadnej większej
miejscowości na terenie naszej gminy.
Radna Anna Górska; Panie radco, mam do Pana pytanie czy w tych ofertach w „Kurierze
Lubińskim” czy „Wiadomościach Lubińskich” czy Wójt ma prawo decydować jeżeli to jest
opłacane z naszego budżetu bez tutaj uzgodnień tych informacji, my mamy umowę mieliśmy
z „Kurierem Gmin” w Wołowie, jak to wygląda w myśl prawa bo przecież nie można naszych
ogłoszeń dawać w Warszawie jeżeli najbardziej poczytnym Kurierem jest „Kurier Gmin”
wołowski. Najbardziej poczytnym, u nas się znajduje a nie jakiś lubiński według czyiś widzi
mi się.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pani czyta lubiński, cytuje Pani gazetę z Lubina.
Radna Anna Górska; Co ja cytuję to wtedy kiedy ja uważam to cytuję to co uważam (…).
Jestem zbulwersowana tym, że oferty może dawać mieszkaniec czyta „Kurier Gmin”, no więc
komu tamte oferty Pani stosuje, do kogo?
Mecenas Mateusz Chlebowski; W tym przypadku jeżeli automatycznie byłaby zawierana
umowa z „Kurierem Gmin” no to dopiero wtedy byłoby naruszenie prawa, bo to by było
promowanie jednego podmiotu. Jeżeli są złożone różne oferty to wybiera się ofertę
najkorzystniejszą w tym przypadku. Nie można skierować jeżeli dysponuje się środkami
publicznymi takiego zadania tylko do jednego odgórnie wybranego wykonawcy.
Radna Anna Górska; To również do „Kuriera Gmin” proszę te oferty dać.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale już staniały, już propozycja jest nawet do
negocjacji i znacznie tańsza niż w poprzednich trzech latach.
Radna Anna Górska; To jest złośliwa praca według mnie pomijać „Kurier Gmin”.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ocenę pozostawmy innym.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ogłoszenie ma być skuteczne i jeśli przez kilka
tygodni ogłoszenie „starych ogrodów” było w „Kurierze Gmin” to czas najwyższy zachęcić
tych, którzy z Lubina mają szansę kupić. Poza tym oni zamieszczają także w internecie, my to
linkujemy na nasze strony i jest dostępne dla wszystkich, poza tym poza „Kurierem Gmin”
nasi mieszkańcy jeśli chcą kupić „stare ogrody” to naprawdę nie zaglądają ani do gazety
lubińskiej ani do „Kuriera Gmin”. A jeśli chodzi o „Kuriera Gmin” to właśnie skierowałam
prośbę o szybkie dostarczenie protokołu ostatnich obrad Rady Rynku Pracy ponieważ z
„Kuriera Gmin” dowiedziałam się, że będziemy ukarani ponieważ nie wywiązaliśmy się z
umowy na zatrudnienie pracowników publicznych podczas gdy się z tej umowy
wywiązaliśmy. Więc chciałabym się dowiedzieć z protokołu kto to powiedział na spotkaniu
na którym nie mogłam być czy też nie powiedział i wtedy wrócimy do rozmowy o „Kurierze
Gmin” ale to nie będzie rozmowa o tym ile my im mamy płacić.
Radna Anna Górska; Jeżeli za darmo ok może Pani nawet w Warszawie dawać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, najważniejsze jest żeby informacja
na temat tych przetargów docierała do mieszkańców gminy Wińsko.
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Ad.5.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtys sołectwa Krzelów Tomasz Bandura; Chciałem zapytać jeszcze raz, bo Pani Wójt
mówiła żeby nie pytać o drogi o remont drogi ale są drogi takie, które Państwo radni przede
wszystkim do was te słowa bardziej kieruję, chodzi mi o drogę na cmentarz w Krzelowie. Nie
jest to tylko droga dla Krzelowa tylko jest to droga parafialna. Wszyscy tam uczęszczają a
mamy rok taki jaki mamy, że wody nie brakuje, tak jest wykorytowana ta droga, że pewne
osoby dzwonią (…) Chodzi mi żeby w pierwszej kolejności robić te drogi, remontować czy
równiarkę puścić czy frezowinę, które są naprawdę potrzebne.
Sołtys sołectwa Rogów Wołowski Ryszard Tomaś; Jeżeli gminę Wińsko stać na pomoc
finansową dla Powiatu Wołowskiego to dlaczego nas nie stać Panie Przewodniczący na
zrobienie tak zwanej drogi w Rogowie kocie łuby mówiąc kolokwialnie. Z własnego budżetu
przez kolejne 5 lat robimy chodnik, wygląda to świetnie, zapraszam radnych na wycieczkę
zobaczycie jak to wygląda, nie przejadamy funduszu sołeckiego na imprezy tylko robimy
konkretne rzeczy, przydałaby się droga. Z tego co wiem było obligowane, jakieś pomysły
były na zrobienie tych dróg (…) Zapraszam do Rogowa zobaczcie jak wygląda orlik, droga
by się przydała. Jest kilka miejscowości w gminie Wińsko gdzie nie ma drogi asfaltowej, już
ich wiele nie zostało, Rogów jest jedną z tych, która asfaltu nie ma i Wrzeszów. Tak że fajnie
by było żebyście to zobaczyli, przejechali się samochodem po deszczu, później pojechali na
myjnię i wrócili z powrotem i z powrotem na myjnię.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Z tego co pamiętam to nawet chyba ta droga w
ogóle nie była ujęta w projekcie budżetu przygotowanym przez Panią Wójt.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest droga powiatowa proszę Pana po pierwsze
tak samo jak ta w Dąbiu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie sołtysie mówi Pan o którym fragmencie?
O zjeździe bezpośrednio do miejscowości?
Sołtys sołectwa Rogów Wołowski Ryszard Tomaś; Tak droga kamienna w środku
miejscowości.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt to jest droga gminna czy powiatowa?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Droga gminna jak jest wewnątrz miejscowości.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To w takim radzie mówimy o drodze gminnej,
na tą drogę nie było.
Sołtys sołectwa Rogów Wołowski Ryszard Tomaś; Droga powiatowa jest zaniedbywana, są
podwyższone pobocza, wszyscy o tym wiedzą obiecał powiat, że nam zedrze nadkład na
poboczach, że załatają dziury, to jest coś powtarzającego się. Cudem się udało, że wycieli
krzaki bo to już groziło wypadkami śmiertelnymi, ludzie bombardowali, pisali mi pisma,
krzaki zostały wycięte leżą do dziś, grube drzewo zostało zabrane reszta gnije, nie wiem kto
to weźmie i kiedy, to jest już nieważne ale droga gminna jest fatalna. Robimy chodnik a
proszę zainteresować się drogą wewnątrz miejscowości. Radni kochani, Pani Regina nasza o
tym wie, spotykamy się, rozmawiamy, uważam że to jest coś czym trzeba się zająć. Uważam
że to jest ważniejsze niż pomoc finansowa dla Powiatu Wołowskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie sołtysie mówi Pan o jakiej pomocy
finansowej dla Powiatu Wołowskiego?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Najważniejsze, najdłuższe i najtrudniejsze drogi
gminne znalazły się w tym budżecie przy tych zakładanych 6.000.000 obligacjach. W takiej
sytuacji drogi pomniejsze, mniej ruchliwe, kończące się ostatnim domem czy też polem
miałyby wszelkie szanse na remonty choćby z resztek po przetargowych czy środków
własnych. Więc jeżeli mamy drogę, która będzie kosztowała 1.000.000 i drogę, która będzie
kosztowała 200.000, to do budżetu wkładamy ta najdroższą wiedząc, że przy tak wysokim
budżecie będzie można wykorzystać środki już zupełnie drobne w porównaniu z tymi dużymi
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na te drogi mniejsze. Pierwsza wersja budżetu to musiało być 12.000.000 chyba albo 14,
pierwsza wersja budżetu ile musielibyśmy mieć środków żeby zrobić wszystkie drogi którymi
jeżdżą samochody, już nie mówię o polnych które trochę wyrównać itd. ale te drogi gminne
po których jeżdżą samochody plus udziały do dróg nie naszych i wyszło w pierwszej wersji
14.000.000. Dwie doby później 12, później 8 a potem trzeba się było skupić na tym, które są
najważniejsze, najdroższe i najbardziej ruchliwe. I stąd ta droga w tym budżecie nie była ale
to nie znaczy, że nie byłoby środków na jej remont.
Radny Józef Kaczmarek; Panie sołtysie, prawda jest taka, że co roku były jakieś drogi
naprawiane a przez te 3 lata ostatnie to zostało to zaniechane. Było tak uzgodnione zawsze, że
radni, sołtysi byli informowani przez Wójtów jaka droga w miejscowości będzie
remontowana. Środki pozyskiwała Pani Wójt czy Pan Wójt i na te frezowiny i to zostało
remontowane. Pytanie mam, dochodzą do mnie głosy jako do członka Komisji Mienia, że
została naprawiona droga w Białawach Małych. Z jakich środków ta droga została
naprawiona i dlaczego akurat ta?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie sołtysie ja dodam, że przez ubiegły rok
było rzeczywiście kilka dróg wyremontowanych, droga w Węglewie, Morzyna, ani razu nie
była nawet Pana miejscowość podnoszona przez Panią Wójt czy przez Panią radną Grębosz.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Bo dopiero przypadek Dąbia pokazał, że można
zalewać asfaltem zabytkowy bruk. I w tym momencie na wszystkie drogi, które mają
zabytkowy bruk składam właśnie takie wnioski, skoro można a to już jest znakomita
podbudowa, to bardzo tanim sumptem zrobimy drogę w Stryjnie, zrobimy drogę w Rogowie
Wołowskim bo już wiemy że można. Mam wzór dokumentu od Pani konserwator, że można i
na tym wzorze będziemy pracować. Bardzo się cieszę, przykład Dąbia pozwoli nam nareszcie
remontować drogi w gminie Wińsko.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, z tego co pamiętam to nie może być
traktowane jako podbudowa, bo kostka z Dąbia poszła do Lubiąża i to był wymóg
konserwatora
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Widziałam ile i z którego odcinka
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To dlaczego Pani mówi, że można zalać to i
traktować jako podbudowę? To jest wyciągane i wmontowywane w inne fragmenty dróg.
Radna Anna Górska; Jeśli chodzi o Dąbie proszę nie wprowadzać obecnych w błąd , nie był y
zalane kocie łuby proszę Państwa, świadkowie tak zwani drogi zabytkowej pozostały,
zapraszam, piękna droga. Panie Sawczyn może Pan uzupełni?
Sołtys sołectwa Dąbie Henryk Sawczyn; Jeśli chodzi o Dąbie to wiadomo walczyliśmy dość
długo o tą drogę. Pani konserwator zabytków było zdanie takie, że nie a później się wszystko
cofło. Tutaj kolega mówi z Rogowa Wołowskiego, że zalać kocie łuby. Nie jest tak,
konserwator zabytków będzie siedział tak samo. A jeżeli chodzi o Dąbie Pani Wójt, to nie jest
tak jak Pani sobie myśli, że to zostało zalane, to zostało wywiezione, zostali świadkowie tak
zwani zostawieni na poboczach, wjazdy były porobione z tych kamieni i cieki wodne są
porobione z tych kamieni a resztę zostało wywiezione do Lubiąża. Nie ma tam żadnego
zalania ani jednej kostki, jest Pani w takim błędzie a Pani sobie chyba myśli tą drogę asfalt
który zostało to wylane, jeszcze może ja nie wiem mnie tam jeszcze nie było ten odcinek, a
tak jest wszystko wywiezione Pani Wójt, nie jest Pani w temacie.
Głos zabrał Radny Lech Pawłowski; Chodzi mi o tą drogę na cmentarz bo to jest parafialna,
to nie parafialna droga tylko jest droga gminna czy leśna. Tu pieniążków nie ma chociaż to
jest droga na cmentarz ale w Moczydlnicy, choć z Moczydlnicy pochodzę zamiast walczyć o
Moczydlnicę, 30.000 przyznane jest, to nie jest droga ani gminna ani powiatowa tylko jest
droga wojewódzka i tam te 30.000 dawać chociaż tam chodnik nikt wam nie pozwoli zrobić
teraz bo to jest wojewódzka droga a żeby zrobić chodnik to trzeba w rowie ułożyć kręgi,
przesypać itd. i te 30.000, które zabezpieczyliście na ten chodnik do cmentarza, który tam jest
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po rowie mogłem iść śmiało, bo jeżdżę tam prawie co drugi dzień i tak się patrzę na to mówię
Boże co wy robicie. A miało być 80.000 jeszcze dla drogi wojewódzkiej. Drogi wojewódzkie
my możemy dofinansować ale nie współfinansować.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Na podobnej zasadzie może Pan powiedzieć o
remontach przystanków w Baszynie i Chwałkowicach przy drodze wojewódzkiej, też
dokładamy 45.000.
Radny Lech Pawłowski; Czy w tym roku będą nam tą drogę robić wojewódzką? Jak będą
robić to komplet szerokość 6 metrów i z tym chodnikiem, kto ten chodnik będzie robił, musi
być odpowiedni projekt itd.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Poczekamy i zobaczymy czy zostanie zrobiona.
Radny Lech Pawłowski; Z powiatem wy możecie się jeszcze dogadać ale z województwem to
nie wiem.
Ad. 6.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2018 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna
Kupczyk.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Wprowadza się autopoprawkę w rozdziale 85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składaki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przenosi się z paragrafu
4210 zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
kwotę 30,00zł . Zamiana dotyczy GOPS. W związku ze zmianami ulegnie zmianie załącznik
nr 2 oraz uzasadnienie do uchwały. W załączniku nr 2 jest zmiana w rubrykach przed zmianą
i po zmianie w rozdziale 85278 w paragrafie 2910. Zmiany są wynikiem wprowadzonych
zmian Zarządzeniem Wójta 452/2018.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tak jak radni dyskutowali na komisjach
chciałbym zgłosić poprawkę do §3, w § 15 uchwały budżetowej dodaje się ust. 3 w
brzmieniu; Dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych w granicach działu
klasyfikacji budżetowej, w zakresie zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie
ze stosunku pracy dotyczące jednostek organizacyjnych Gminy Wińsko tj. Zespołu Szkół
Publicznych w Wińsku, Szkoły Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie,
Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie, Szkoły Podstawowej im. Jana
Adama de Garnier w Głębowicach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku,
Publicznego Żłobka w Wińsku z filią w Iwnie oraz Urzędu Gminy tylko w zmianach
dotyczących Funduszu Sołeckiego.
To jest poprawka zgodnie z intencją radnych żeby zawęzić te uprawnienia Pani Wójt.
Radna Joanna Skoczylas; Kto ją napisał?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To jest propozycja przygotowana przez Panią
Skarbnik.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Kto z Państwa jest za tym żeby taką
poprawkę wprowadzić w tym projekcie, proszę o podniesienie ręki?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za poprawką głosowało 14 radnych
(jednogłośnie)
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przypominam, że w tym punkcie prosiliśmy
Panią Wójt, żeby zaprosiła na dzień dzisiejszy kierownika zakładu komunalnego oraz
pracownika merytorycznego, mieliśmy dyskutować na temat zbiorników i SUW.
Radny Lech Pawłowski; Ten odcinek, sołtys jest z Gryżyc, właśnie ten odcinek trzeba
wymienić kilometr rurociągu 150-ki z Rajczyna do Gryżyc prawie, bo on co chwilę pęka.
Dobrze, że zrobiony jest za tamtych czasów monitoring, monitoring daje cynk, że jest duży
pobór wody i wtedy jak parę przyjdzie SMS to trzeba jechać szukać. Pech, że ten odcinek,
dziury się robią, pęka, felerny rurociąg, żeby pieniążki się znalazły na wymianę tego odcinka.
Radna Anna Górska zapytała; Dlaczego nie ma Pana kierownika komunalki? Wiec ja nic nie
będę miała przeciw, jeżeli się zatrudni jeszcze dwóch kierowników komunalki a Pan radny
Pawłowski będzie miał te obowiązki i będzie nam tu przedstawiał.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Kierownik komunalki będzie wraz z pracownikami
na następną sesję jak przygotujemy uchwałę dotyczącą konieczności zakupów tych
konkretnych rzeczy, będą materiały dostarczone na komisje. Ad hoc było to nie do
zorganizowania zwłaszcza, że miał wypadek przy pracy i w tej chwili jest na kolejnych
badaniach łokcia, nie ma go po prostu także fizycznie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W takim razie rozumiem dyskusja na ten temat
będzie na kolejnej sesji.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie z poprawką
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą głosowało 11 radnych,
wstrzymało się od głosowania 3 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam że uchwała została podjęta.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
przerwa17.20-17.30
Ad.7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA
POWIATU WOŁOWSKIEGO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY Nr III/12/2010 RADY
GMINY WIŃSKO Z DNIA 17 GRUDNIA 2010R. W SPRAWIE UTWORZENIA
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.9.
PODJĘCIE
UCHWAŁY
W
SPRAWIE
WYRAŻENIA
ZGODY
NA
BEZPRZETARGOWE ODDANIE W NAJEM NA OKRES POWYŻEJ 3 LAT
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska p. Bogusława Folkman.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska p. Bogusława Folkman.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
14 radnych(jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA NAZWY URZĘDOWEJ
SKWEROWI W WIŃSKU.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska p. Bogusława Folkman.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
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Ad.12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA WÓJTA
GMINY WIŃSKO.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Projekt ten był dyskutowany na komisjach
jeszcze 27 listopada, również mam taką informację dla Państwa, że został następnie przesłany
do Nadzoru Prawnego Wojewody w celu weryfikacji zapisów, tak żeby ta uchwała nie została
w jakikolwiek sposób podważona przez Nadzór Prawny Wojewody. W związku z tym, że to
był projekt z 2017 roku w tym projekcie aktualnym proponuję naniesienie takich zmian, które
tutaj zostały zawarte przez Mecenasa Chlebowskiego, czyli uchwała z roku 2018, z dnia 31
stycznia 2018 roku i uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 roku, czyli po upływie 3
miesięcy. Jest to uchwała złożona na wniosek grupy radnych, podpisy mają Państwo na
każdym projekcie uchwały. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie tej uchwały?
Radny Maciej Kiałka; Czy mógłbym się zapoznać z tym pismem co przyszło od organu
Nadzoru od Wojewody?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To była informacja telefoniczna.
Radny Maciej Kiałka; I jaka to była?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mówi Pan o tym projekcie?
Radny Maciej Kiałka; O tej informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To była informacja dotycząca daty wejścia tej
uchwały w życie. Nadzór Prawny Wojewody stoi na stanowisku, że liczony jest okres, okres
wypowiedzenia powinien być związany z zapisami kodeksu pracy. Więc jeżeli pracownik jest
zatrudniony na okres powyżej, Panie Mecenasie, 3 lat tak chyba jest w kodeksie pracy, wtedy
okres wypowiedzenia jest 3 miesiące. Dlatego podejmując uchwałę w dniu dzisiejszym,
uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja i tylko tego dotyczyły te uwagi. W takim razie
przystępujemy do głosowania.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Czy uzasadnienie mogłabym jeszcze raz usłyszeć
bo już zapomniałam.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Uzasadnienie jest dokładnie tej samej treści.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Zapomniałam, chciałabym usłyszeć.
Radna Anna Górska przekazała projekt uchwały
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Chciałabym usłyszeć.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Chciałaby żebym Pani odczytał?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dobrze Pani Wójt, chociaż nie zmieniło się w
żadnym zakresie. W uzasadnieniu czytamy, że do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy
ustalanie wynagrodzenia Wójta, co wynika z obowiązujących przepisów. W uchwale z 28
czerwca 2016 roku radni gminy podwyższyli Pani wynagrodzenie. Jak czytamy w
uzasadnieniu, było to elementem motywacyjnym do dalszej efektywnej pracy. Z przykrością,
stwierdzamy, że w bieżącym roku miały miejsce sytuacje, które świadczą dobitnie o tym, że
podwyżka wynagrodzenia w ubiegłym roku była nietrafionym pomysłem. Radni powzięli
również informację, że Wójt Gminy w latach 2014, 2015, 2016 nie wskazywał zgodnie z
podpisanym porozumieniem, Grupie PEP, organizacji z terenu Gminy, na rzecz której
powinny wpłynąć środki w kwocie do 20.000zł rocznie. Wójt odmawia radnym w dalszym
ciągu informacji, dlaczego w ten sposób postąpiła. Obniżenie miesięcznego wynagrodzenia
Wójta Gminy Wińsko jest również konsekwencją niepoinformowania w sposób skuteczny w
miesiącu sierpniu, mieszkańców gminy Wińsko o tymczasowym zanieczyszczeniu wód z
wodociągu gminnego. W ten sposób, tysiące osób było narażonych na picie zanieczyszczonej
wody i grożące z tego tytułu konsekwencje. Wskazane przykłady w ocenie radnych świadczą
dobitnie, że Wójt Gminy Wińsko powinien otrzymywać niższe wynagrodzenie, na razie takie
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jak na początku kadencji. Niech to będzie elementem motywacyjnym do prawidłowej pracy na
rzecz społeczności Gminy Wińsko.
Radny Lech Pawłowski; Czy nie możemy poczekać aż wyrok będzie sądu winna czy nie
winna? Kiedy ta rozprawa jest?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Przesłuchania dopiero.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Postępowanie toczy się w sprawie.
Radny Lech Pawłowski; Jeszcze zarzutów nie ma.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Nie ma.
Radny Lech Pawłowski; A tu są zarzuty.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Na ten temat już dyskutowaliśmy kilkakrotnie.
Pamiętam jak oczekiwaliśmy informacji na sesjach, nawet sesję nadzwyczajną zwoływaliśmy
we wrześniu na ten temat, żeby Wójt przedstawiła nam informacje na bieżący stan, jak
sytuacja się ma z tym zanieczyszczeniem wody w miesiącu wrześniu. Na początku września
otrzymaliśmy informację, że za miesiąc ją otrzymamy, czyli 29 września i wtedy również
takiej informacji nie było. Bezsprzeczne jest to, że mieszkańcy nie mieli takiej informacji, nie
byli powiadomieni sołtysi.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Co jest bezsprzeczne, to właśnie jest w ustaleniach
prokuratora czy to jest bezsprzeczne.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To są dwie różne rzeczy.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Jeżeli podane w sposób lakoniczny podstawy obniżenia nie są
merytorycznie uzasadnione i nie ma tutaj motywów, które w sposób rzeczywisty zaistniały i
których prawdziwość nie została potwierdzona, zweryfikowana to wyklucza to możliwość
oceny legalności takiej uchwały. A przecież weryfikacją tych zarzutów zajmą się powołane
do tego organy ścigania, zajmują się i nie ma nawet postanowienia o przedstawieniu zarzutów
w tym zakresie więc ciężko stwierdzić, żeby to były rzeczywiste powody.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Pierwszy powód jeszcze gdyby Pan mógł
zacytować żeby poddać podobnej analizie. Dotyczący PEP.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja, to
jest pierwsza poprawka do tej uchwały, w uzasadnieniu w związku z tym, że była ta, to
uzasadnienie pisane w ubiegłym roku, proponuję żeby uaktualnić te daty, czyli Z przykrością
stwierdzamy, że zamiast „w bieżącym roku” żeby było wpisane że „w 2017 roku” oraz
również w przedostatnim akapicie „w miesiącu sierpniu 2017 roku” żeby uaktualnić te daty.
Kto z Państwa jest za tym żeby przyjąć te propozycje zmian w tej uchwale, bardzo
proszę o podniesienie ręki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za poprawkami w tej sprawie głosowało
9 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Ja bardzo proszę jeszcze żeby Pan zacytował raz
pierwszy powód.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Radni powzięli informację, że Wójt Gminy w
latach 2014, 15, 16 nie wskazywał zgodnie z podpisanym porozumieniem, Grupie PEP,
organizacji z terenu Gminy, na rzecz której powinny wpłynąć środki w kwocie do 20.000zł
rocznie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Przez co, tam było uzasadnienie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wójt odmawia radnym w dalszym ciągu
informacji, dlaczego w ten sposób postąpiła.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; To nie jest ostatnia uchwała. Chciałam dosłyszeć.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie z poprawkami
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
9 radnych, przeciw głosowało 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WSPÓLNEJ OBSŁUGI JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
14 radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU
WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŃSKO NA LATA 2018-2020.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.
Ad.15.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA CZASU BEZPŁATNEGO
NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI ORAZ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLACH
PUBLICZNYCH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.16.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA REZYGNACJI RADNEJ Z
FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ.
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Radna Joanna Skoczylas; Podtrzymuję cały czas decyzję o tym, że w grudniu zrezygnowałam
z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani radna podtrzymuje tą rezygnację.
Przewodniczący odczytał uzasadnienie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Radna Joanna Skoczylas; Gdybym mogła jedną uwagę wyrazić na przyszłość, ostatnio Pan
Mecenas powiedział o tym, że ze względu na zapis który mamy w statucie odwołanie
przewodniczącego komisji może odbywać się tylko i wyłącznie w jego obecności. Ja mogłam
zniknąć, wyjechać, mogłam nie przyjeżdżać, funkcja by była zablokowana więc nie wiem czy
aż naprawdę tak bardzo potrzebna jest obowiązkowość.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani radna wiedzieliśmy, że Pani nie zniknęła
dlatego chcieliśmy poczekać żeby wspólnie podjąć tą decyzję.
Radna Joanna Skoczylas; Chodzi na przyszłość, różne przypadki się zdarzają więc może
warto by było rozważyć to.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Z tego co pamiętam chyba w statucie jest zapis,
że w uzasadnionych przypadkach można zrezygnować z tego zapisu, tak mi się wydaje, że
jest taki podpunkt ale nie chcieliśmy robić tutaj jakiegoś wyjątku. W każdym razie
dziękujemy Pani radna za Pani pracę przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
Ad.17.
PODJĘCIE UCHWAŁY
KOMISJI REWIZYJNEJ.

W

SPRAWIE

WYBORU

PRZEWODNICZĄCEGO

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poprosił o zgłaszanie kandydatów na
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radna Anna Górska; Zgłaszam kandydaturę Pani Jolanty Rafałko na przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej uzasadniając zaangażowanie, poświęcenie, sumienność uczciwość w
wykonywaniu swoich obowiązków jako radnej tej kadencji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał; Czy Pani radna Jolanta Rafałko wyraża
zgodę?
Radna Jolanta Rafałko; Wyrażam zgodę ale jednocześnie rezygnuję z funkcji
przewodniczącej Komisji Rolnictwa.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał; Czy są jeszcze jakieś kandydatury?
Panie Mecenasie pod względem prawnym, gdy Pani radna jest szefową Komisji Rolnictwa, to
w tym momencie jest wszystko zgodne z przepisami? W międzyczasie przypomnę Państwu
przewodniczącym komisji w związku z tym, że mamy nowy rok bardzo bym prosił o
przedstawienie aktualnych planów pracy komisji na rok 2018.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Moim zdaniem osobnej uchwały to jest tylko w przypadku
komisji Rewizyjnej uregulowane, że musi być Rada jako całość nad tym debatuje a jeżeli
chodzi o pozostałe komisje, których powołanie wynika ze statutu to w mojej ocenie wystarczy
sama rezygnacja.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękuję, Pani radna podtrzymuje swoją zgodę
jednocześnie rezygnację.
Radna Jolanta Rafałko; Podtrzymuję.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
10 radnych, wstrzymało się od głosowania 4 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.18.
INTERPELACJE, ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI
Radna Anna Górska; Tak jak na komisjach Państwu zasugerowałam w tej chwili wnoszę
interpelację o informacje dotyczące obrotu nieruchomościami komunalnymi będącymi
własnością gminy Wińsko w latach 2014-18. Informacja powinna zawierać; nazwa
nieruchomości (budynek mieszkalny, przemysłowy czy gospodarczy), adres i metraż
nieruchomości, rodzaj i zakres wykonywanych prac, wartość wykonywanych prac, data
zasiedlenia przez najemcę i wysokość czynszu, wykaz nieruchomości sprzedanych i za jaką
wartość w okresie od 2014-2018 dotyczące poszczególnych mieszkań, wykaz aktualnie
mieszkań będących własnością gminy Wińsko komunalnych i socjalnych i metraż. Proszę o tą
informację, chciałabym być zorientowana jaki jest zasób mieszkaniowy, czym m y
dysponujemy i zaznaczam, że nie jest to robione tendencyjnie, po prostu to jest dla mojej
wiedzy w kwestii podjęcia tej uchwały, która już kiedyś obowiązywała, teraz chcę uzupełnić.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zgodnie z zapisami statutu interpelację
przekazuje Pani na moje ręce a ja zwracam się do Pani Wójt o przedstawienie odpowiedzi na
tą interpelację.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt ja mam takie pytanie i sugestie, wykonana jest bardzo
dobra droga do Wrocławia S5, jakie Pani poczyna kroki ku temu żeby drogi które łączą nasze
miejscowości były poprawione, w przyszłości zaplanowane właśnie w kontekście tym żeby
ta 5 była bardzo dobrze wykorzystywana. Patrząc na to co się wyprawiało odnośnie drogi w
Dąbiu nawet boję się żeby ta współpraca nie była taka jaka była, dlatego apeluję i proszę żeby
ta współpraca była dobra, owocna i z Pani strony przede wszystkim konstruktywna.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Od 3 lat zwracam się z pismami i apeluję, najpierw
rozmawiałam, później wolałam mieć to na piśmie o to, że drogą priorytetową i absolutnie
najważniejszą drogą powiatową na terenie gminy Wińsko jest droga łącząca drogę krajową 36
i drogę ekspresową S5, jest to droga przez Kleszczowice, Białawy, Stryjno, do Barkowa
11km po stronie naszego powiatu, plus minus, 11 po stronie powiatu trzebnickiego, czyli
gminy Żmigród. Wraz z Burmistrzem Żmigrodu byliśmy nawet w tej sprawie w kilku
instytucjach, mieliśmy nadzieję, że może drogi krajowe przejmą tę drogę i połączą S-kę z
drogą krajową 36. Starosta Nejman nigdy nie odpowiedział na żadne pismo, chociaż przyznał,
że rzeczywiście jest to droga priorytetowa nie tylko dlatego, że łączy nas podróżujących S5
ale dlatego, że po obu stronach są grunty głównie prywatne ale niektóre tak płaskie i słabej
klasy, że mogli by prywatni właściciele sprzedać na przykład pod inwestycje bo jest dobre
połączenia. W odpowiedzi otrzymałam, że droga Rudawa – Smogorzów jest ważniejsza i
wspomniane Dąbie. Czyli jest kompletny brak zainteresowania z tej strony, na rok następny
kiedy do końca bodaj września składa się do Wojewody o 50% środków ze Skarbu Państwa
na remonty dróg, zapowiedział, że właśnie ta boczna droga, że o nią będą składać jeśli chodzi
o teren naszej gminy a nie o tę drogę. W związku z tym, taką postawę uważam za
skandaliczną, bezmyślną, nie wiem, różnych przymiotników można używać ale (…) także
wczoraj z Panem Marszałkiem gdy rozmawiałam w sprawie drogi wojewódzkiej przez
Baszyn i tego nieszczęsnego objazdu, pokazałam mu na mapie żeby zobaczył jak to łączy i że
to oczywiście nie jest droga wojewódzka ale jako członek Zarządu Województwa
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Dolnośląskiego może razem ze mną lobbowałby w sprawie połączenia S-ki z krajówką
właśnie tą drogą. Tak że na to pytanie odpowiedź jest właśnie taka bardzo prosta. Ja jako
przedstawiciel nie właściciela tylko użytkownika, deklarująca udział własny i podkreślająca,
że jest to droga priorytetowa i zawsze na pierwszym miejscu i najważniejsza, rozmawiałam o
tym i z sąsiadem czyli Żmigrodem i jak tylko nastała nowa Dyrektor Dróg Krajowych i
Autostrad i z na przykład Marszałkiem wczoraj gdy tylko nadarzyła się okazja choć
pojechałam na rozmowę w sprawie innej drogi. Myślę, że to jest najważniejsze, bo te dróżki,
które już doprowadzają do tej żeby dostać się do S5 to jest drugi etap oczywiście tego samego
zadania, ale najważniejszym zadaniem jest te nasze 11 km i 11 km Trzebnicy. Byłoby dobrze
żeby ta droga przestała być powiatowa w związku z tym, że łączy te dwie bardzo ważne
trasy, żeby się stała co najmniej wojewódzka, wtedy dwa powiaty, nie musiałyby się ze sobą
dogadywać w sprawie jej remontu, bo jak widać od lat nie są w stanie się w tej sprawie
dogadać, bo gdyby były w stanie to powiat trzebnicki i powiat wołowski dogadałyby się bo
tam też pół drogi nie robi tylko cała droga nam robi, dogadałyby się wtedy gminy mogły by
się dokładać i wtedy ta realizacja byłaby możliwa. Właściciele tej drogi nie są zainteresowani
tą drogą, to jest moja odpowiedź na Pana pytanie.
Radny Stanisław Tolisz; Tak ale do tej pory nie było S-ki.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; S-ka była budowana od lat. S-ka jest budowana
etapami a ja upominam się od początku kadencji. (...) To że S-kę budują wiedziałam w
momencie kiedy plany tej budowy zostały zatwierdzone, jeszcze wójtem wtedy nie byłam.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; S-ka miała być gotowa na ostatnie EURO.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wiec był czas lobbować.
Głos zabrała osoba z publiczności; Nazywam się Monika Bober przyszłam z podpunktu 12 o
mieszkania komunalne, chodzi o to, że niektóre mieszkania są zaniedbane. Wychowuję 3
dzieci, dostałam kuchnię i pokój, musiałam sama zrobić toaletę, dzieci się kąpały na początku
w wanience, w większości ja robiłam sama remont, elektrykę robiłam, kanalizację robiłam i
chciałam się zapytać co będzie w sprawie tej bonifikaty. Od 14 lat mieszkam na Kościuszki.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Mieszkanie to zostało powiększone tak?
Osoba z publiczności; Mieszkanie zostało powiększone, przedtem mieszkała sąsiadka ona
zdewastowała to mieszkanie (...)
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W którym roku Pani sąsiadka wyprowadziła się do
odleglejszej wsi a Pani otrzymała tą drugą połowę? W 16-tym, tak? Wtedy Pani też sama
remontowała to drugie?
Osoba z publiczności; Tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, że teraz jest Pani chętna żeby
wykupić to mieszkanie.
Osoba z publiczności; Tak, chciałabym wykupić to mieszkanie bo dużo było mojego wkładu.
Mieszkanie się teraz oceni że jest o wiele droższe, ale to że ja dostałam tylko kuchnię i pokój,
na początku, nie było ubikacji, ubikację miałam na dworze, była wspólna, pomalutku
zaczęłam sama to robić.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To drugie mieszkanie częściowo remontowała
gmina.
Osoba z publiczności; Tak
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja Pani gwarantuję, że projekt tej uchwał y
zostanie na pewno wpisany do porządku obrad kolejnej sesji, to jedynie kwestia tego, że
dzisiaj tą uchwałą się nie zajmowaliśmy to była kwestia tego, że radni potrzebowali więcej
czasu żeby zapoznać się szczegółowo z informacjami być może ta kwota bonifikaty zostanie
zwiększona, być może też wydłużymy ten czas trwania tego okresu, to są wszystko
propozycje o których będziemy dyskutować na pewno na kolejnej sesji. Poinformuję też
Panią gdy ta sesja będzie się odbywała.
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Radna Anna Górska; Bardzo dziękuje Pani za ten głos bo moja informacja, moja wątpliwość
dotyczyła również takich jak Pani przedstawiła sytuacji, więcej takich monitów do radnych
żebyśmy mogli podjąć właściwą decyzję. Musimy mieć nad czym obradować. Zapraszamy na
przyszłą sesję.
Radna Jolanta Rafałko; Rozmawiamy zawsze zwłaszcza na Komisjach Mienia jeżeli
remontuje ktoś swoje mieszkania komunalne to gmina jakąś tam bonifikatę daje w opłatach za
to mieszkanie, zmniejsza czynsz czy coś w tym stylu. Czy Pani miała zmniejszany ten czynsz
bo jeżeli sama remontowała mieszkanie które nie jest jej tylko komunalne czy dostała jakąś
pomoc od gminy?
Osoba z publiczności; Tak ale nie zawsze, tak jak elektrykę czy kanalizację nie pisałam, nie
upominałam się.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Rozdzielmy to w czasie, w tej kadencji mamy
porozumienie i odliczamy w czynszu określone kwoty a 14 lat temu kiedy Pani remontowała
sama pierwsze mieszkanie ponosiła koszty i nie podlegały one żadnemu zwrotowi. Za
sytuację 14 lat temu nie jestem odpowiedzialna, sytuacja obecna jest moim pomysłem.(...)
Umawiamy się na zakres, na kwoty, które są później odliczane od czynszu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Na kolejnej sesji na pewno ten temat wróci i
jestem pewien, że ta uchwała jeszcze będzie obowiązywała w tym roku.
Radny Stanisław Tolisz; Ja myślę, że nie powinno być nawet dyskusji powinny być Pani
koszty wliczone w czynsz.
Osoba z publiczności; Jak szłam kiedyś, prosiłam, nawet jak się lało na głowę to był przedtem
Wójt Olejniczak, który, przykro mi nie mamy pieniędzy, na nic nie było pieniędzy, nawet jak
szłam o cokolwiek się zapytać to przykro mi drzwi były zamykane przed nosem. Teraz tak,
teraz było mi trochę odliczone ale nie zawsze było to odliczane. Energetykę może Pan
sprawdzić czy była energetyka odliczana.
Radny Stanisław Tolisz; Czemu nie?
Osoba z publiczności; No bo nie.
Radna Regina Grębosz; Dlatego powinna ta dziewczyna mieć bonifikatę, ona wchodziła z
tróją małych dzieci 14 lat temu do mieszkania do którego w tej chwili nikogo byśmy nie
wprowadzili, ja Panią Monikę przeprowadzałam (…) to mieszkanie będzie wycenione na
jakąś kwotę i dostanie 90% bonifikaty to ta dziewczyna co włożyła w to mieszkanie to ma
sens.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Radny Stanisław Tolisz; Jeżeli ta Pani poniosła takie koszty to powinna mieć (…) czy nie
mogła Pani zastosować ulgę dla tej Pani?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ta Pani miała małe mieszkanko, wydzielone z
dużego mieszkania w drugiej połowie mieszkała inna Pani, doprowadziłam do tego, że ta inna
Pani się wyprowadziła, to mieszkanko dostała Pani Monika. Część remontu przeprowadziła
gmina ponieważ tam była skandaliczna sytuacja, niebezpieczna a na część remontu
umówiliśmy się z Panią Moniką, że przeprowadza sama ale za to będzie miała odliczenie w
czynszu i to realizujemy, tak?
Osoba z publiczności; Tak.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pierwsze mieszkanie, które dostała Pani za Wójta
Olejniczaka remontowała Pani sama i nikt Pani niczego nie odliczał, to jest 14 lat historii,
dwa mieszkanka i jedna Pani lokatorka.
Radna Anna Górska; Na czym polega przekonywanie radnych Panie przewodniczący? My
jesteśmy duszą za takimi rodzinami, samotnie wychowuje troje dzieci nad czym tu
dyskutować Pani Wójt, czynsz powinien mieć wliczony całkowicie w remont.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Mecenasie proszę nam powiedzieć do
jakiego okresu Pani Monika mogłaby się ubiegać o zwrot poniesionych nakładów na remont?
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Mecenas Mateusz Chlebowski; W umowach jest tak regulowane, jeżeli najemca czyni jakieś
nakłady, żeby móc te nakłady rozliczyć w jakikolwiek sposób musi być zawarte porozumienie
z gminą, z właścicielem. W porozumieniu jest określone jaki zakres nakładów oraz sposób
rozliczenia tych nakładów bądź w czynszu bądź gmina musiałaby się zobowiązać, że zwróci
te nakłady, jeżeli takiego porozumienia nie ma to nie ma podstaw do żądania zwrotu za
poczynione nakłady.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; My takie porozumienia proponujemy lokatorom a
wcześniej takich porozumień nie było.
Ad.19.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb – Wobec wyczerpania porządku dziennego sesji,
zamykam obrady 52 sesji Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

