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Protokół nr 53/2018
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 12 lutego 2018 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1920 i zakończono o godz. 1930
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 15
radnych. Poinformował, że sesja została zwołana w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie
gminnym, na wniosek Wójta Gminy.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb.
Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji.
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. Anna Jasinowska – Czarny
- nadzór nad realizacją projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych
Ad.2
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod
nazwą "Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji".
5. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
obrad.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało
15 radnych (jednogłośnie).
Ad.3
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2018 ROK.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że projekt był omawiany na
komisjach, dotyczy przede wszystkim zabezpieczenia środków na strefy aktywności tzw.
OSA. Jest to pierwszy nabór. Zapytał czy wiadomo kiedy będą kolejne nabory?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała; Nie wiadomo, miejmy nadzieję, że
będą w sposób ciągły, na razie są. (…) Tego nie wie nawet minister który to ogłasza.
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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
15 radnych (jednogłośnie)
Ad.4.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UTWORZENIA SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO POD NAZWĄ „GMINNY OŚRODEK SPORTU,
TURYSTYKI I REKREACJI”.
Głos zabrała Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wydaje mi się że jest jedno
nieporozumienie, które teraz jest jakby ostatni moment żeby wyjaśnić. Ta dotacja jest
zagrożona 2.300.000. Nie mówię że przepada, ale że jest zagrożona i jej obsługa będzie
utrudniona. Myślę, że Państwa niechęć do powołania GOSTiR-u wynika z pewnego
nieporozumienia z pewnej niewiedzy. Okres zatrudnienia 3 osób przez 5 lat oznacza
stworzenie stanowisk pracy i utrzymanie stanowisk pracy. Przy mieniu tej wartości czy innym
mieniu które stworzyliśmy czy stwarzamy, wymaga pracy ludzkiej, czyli zatrudnienia. Nie
oznacza to tak jak w przypadku staży na przykład, że po stażu trzeba na 3 miesiące zatrudnić
tę konkretną stażystkę. To oznacza stworzenie stanowisk pracy a nie utrzymanie jakiegoś
konkretnego człowieka czy konkretnych ludzi na tym stanowisku. To nie jest tego rodzaju
zależność. Na stanowisku pracy może pracować co pół roku, czy co rok, czy co dwa lata inna
osoba. To nie jest związanie się z osobą, tylko ze stanowiskiem pracy i tak jak w przypadku
innych instytucji jedna z osób zatrudnionych z tych które mamy obowiązek zatrudnić, pełni
funkcję jednocześnie dyrektora. Na tym to polega. To że GOSTiR w poprzedniej wersji został
zlikwidowany, teraz może się nam przysłużyć, ponieważ te same osoby ale po zakończeniu
projektu, mogą być przesunięte plus jeszcze jedna administracyjna zatrudniona, mogą to być
także kompletnie inne osoby. Zakończenie projektu jest proszę Państwa w przyszłym roku, w
związku z tym wszystko się jeszcze może zdarzyć. W tym roku dla bezpieczeństwa tego
projektu, żebyśmy wstecznie nie stracili żadnych punktów, żeby tak jak mówiła Pani Ania
Jasinowska komisja nie powzięła przekonania, że trzeba się projektowi przyjrzeć jeszcze raz
co stanowi dla niego zagrożenie. Ja bardzo Państwa proszę o powołanie tej instytucji.
Żadnych zatrudnień w tym roku na pewno nie będzie, dopiero po zakończeniu projektu i
będzie to stworzenie stanowisk pracy a nie nawiązanie umów pięcioletnich z konkretnymi
osobami. To mówię w pełni świadomie. Jeżeli tego dotyczyła wątpliwość to chciałam ją
rozwiać. Jeśli potrzebujecie Państwo się w tej sprawie naradzić, możemy znowu zrobić
przerwę. Dotyczy to mienia, które jest objęte tym projektem. Nie dotyczy na przykład hali
sportowej, która jest administrowana przez szkołę, głównie używana przez szkołę i mamy
święty spokój z halą, jest właściwie zagospodarowana i użytkowana i w godzinach pracy
uczniów i po szkole i tego problemu tutaj nie ma. Dotyczy to stadionu, starego domu kultury i
różnych miejsc rekreacyjnych, które nadal będą powstawać chociaż na przykład nie załapały
się na rewitalizację.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, niedawno byliśmy oskarżani o to, że
niszczymy gminny sport poprzez to, że likwidujemy GOSTiR. Dziś na komisjach padały z
Pani ust słowa, że nic się nie stało, że sport tak jak był zarządzany tak jest zarządzany tylko że
przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, a wprost przeciwnie być może nawet
ta decyzja przysłużyła się temu, że teraz można w innej formule powołać, w lepszej ten
GOSTiR. Więc to też pokazuje w jaki sposób Pani zarządza gminą, że nie ma Pani
konkretnego pomysłu. To są tak naprawdę jakieś przypadkowe pomysły, takie bardzo
chaotyczne. Dotacja w tym momencie na pewno nie jest zagrożona. Przypominam, że to
zadanie nawet nie jest wpisane do budżetu gminy a Pani mówi, że gdy nie podejmiemy dziś
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uchwały dotyczącej GOSTiR-u dotacja będzie zagrożona. Te dwie rzeczy muszą iść w parze,
ja bardzo Panią proszę w imieniu radnych, ponieważ takie głosy tutaj padały o przedstawienie
radnym opinii od instytucji która udziela tej dotacji, dotyczącej takiej konkretnej sytuacji jaka
zaszła w Gminie Wińsko. Wiadomo jest, że projekty są oceniane długo, różne rzeczy mogą
się zdarzyć w międzyczasie, jeżeli radni podjęli taką decyzję i mamy nową sytuację prawną to
bardzo Panią proszę o to, żebyśmy otrzymali jako radni taką opinię.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W sprawie wprowadzenia tego projektu do budżetu
nie ma pośpiechu, żeby robić taką uchwałę budżetową akurat na sesję nadzwyczajną,
ponieważ zanim te dokumenty będą przepływać, zanim będą zawierane umowy my to
zdążymy zrobić na normalnej sesji. Dlatego żeby uniknąć chaotycznego czy też histerycznego
działania nie wprowadzamy tego na tej sesji. Podkreślam, to co powiedziała Pani Ania o tym,
że środków własnych, w tym momencie nowych, czyli jakiś nowych pieniędzy skądinąd
zabranych nie musimy wprowadzać, tym bardziej tego pośpiechu nie ma. To jest po pierwsze,
po drugie przypominam, że te trzy miejsca pracy i tak trzeba będzie stworzyć.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nie mówimy w tym momencie o miejscach
pracy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Państwo nie chcecie GOSTiR-u żeby nie stwarzać
miejsc pracy. Ale i tak będziemy musieli je stworzyć czyli nie mając GOSTiR-u przesuwając
z Urzędu do GOSTiR-u będziemy je musieli stworzyć, więc tak naprawdę jest to jeszcze
mniej korzystne niż Państwa pozorna oszczędność wynikająca z jakiegoś irracjonalnego lęku,
że nasze wszystkie wysiłki w zdobywaniu środków zewnętrznych mają na celu dawanie
zatrudnienia jakimś mitycznym swoim.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
5 radnych, przeciw głosowało 10 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformowała, że odbyła się Komisja
Rolnictwa, nowym przewodniczącym Komisji został radny Józef Kaczmarek, zastępcą został
radny Lech Pawłowski.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica poinformowała, że jest pewne, iż mamy remont
drogi przez Baszyn wraz z chodnikiem i zatokami.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał czy DDKiA w całości sfinansuje remont
chodnika?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała, że z dzisiejszych informacji wynika
że w całości. Nie jest to nasza inwestycja tylko właściciela.
Ad.5.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zamknął obrady 53 sesji Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

