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Protokół nr 54/2018
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 09 marca 2018 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 845 i zakończono o godz. 1145
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach zgodnie z listą obecności uczestniczy 14
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecna radna Anna Górska. Na obrady spóźniła się radna Barbara Żeliźniak.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb.
Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji radnych, sołtysów, Wójt
Gminy - p. Jolantę Krysowatą – Zielnica, Skarbnik Gminy- p. Annę Kupczyk, Sekretarz
Gminy- p. Anetę Niewiarowską, Mecenasa- p. Mateusza Chlebowskiego.
Ponadto w sesji udział wzięli;
1. Paulina Rudnicka
- Podinspektor ds. funduszu sołeckiego i infrastruktury
technicznej, p.o. kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju.
Ad.2
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII i LIII 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Wińsko)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Baszyn)
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wińsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy
Wińsko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz
opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wińsko w 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych stanowiących
własność Gminy Wińsko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wińsko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/350/2017 Rady Gminy Wińsko z
dnia 30 października 2017r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Wińsko z
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organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2018".
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Diagnozy potrzeb edukacyjnych w szkołach
podstawowych w Gminie Wińsko".
19. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska.
20. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
21. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Radny Daniel Moczydłowski zawnioskował w imieniu Komisji Oświaty o rozszerzenie
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu.
Radna Jolanta Rafałko zawnioskowała o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w
sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. W imieniu radnej Żeliźniak
zawnioskowała o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie rocznego planu
pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych.
Następnie zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad punktu 13 Podjęcie uchwały w
sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Wińsko.
Na obrady sesji przybyła radna Barbara Żeliźniak (850)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb wskazał, że do 1 kwietnia Rada ma obowiązek
podjąć uchwałę dotyczącą podziału Gminy na okręgi wyborcze, z podziałem Gminy na stałe
obwody głosowania może wstrzymać się do 1 maja, zaproponował więc by wycofać z
porządku obrad punkt 16 tj. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wińsko na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie rozszerzenie
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za rozszerzeniem porządku obrad o w/w
projekt uchwały głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie rozszerzenie
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2018 rok.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za rozszerzeniem porządku obrad o w/w
projekt uchwały głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie rozszerzenie
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Budżetu,
Finansów, Handlu, Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za rozszerzeniem porządku obrad o w/w
projekt uchwały głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wycofanie z
porządku obrad projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
stanowiących własność Gminy Wińsko.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wycofaniem z porządku obrad w/w
projektu uchwały głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 5 radnych
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Chwilowo salę obrad opuścił radny Stanisław Tolisz
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wycofanie z
porządku obrad projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wińsko na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wycofaniem z porządku obrad w/w
projektu uchwały głosowało 8 radnych, przeciw głosowało 5 radnych
Na salę obrad powrócił radny Stanisław Tolisz
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad z poprawkami.
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII i LIII 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Wińsko)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Baszyn)
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wińsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy
Wińsko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz
opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wińsko w 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wińsko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/350/2017 Rady Gminy Wińsko z
dnia 30 października 2017r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Wińsko z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2018".
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Diagnozy potrzeb edukacyjnych w szkołach
podstawowych w Gminie Wińsko".
17. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Sportu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu,
Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych.
21. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
22. Zakończenie sesji Rady Gminy.
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Radna Jolanta Rafałko przekazała, że nastąpiła pomyłka, zawnioskowała o wykreślenie z
porządku obrad punktu 11 Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań
komunalnych na terenie Gminy Wińsko i pozostawienie w porządku obrad punktu 13 Podjęcie
uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy
Wińsko.
Chwilowo salę obrad opuściła radna Joanna Skoczylas
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb w sprawie wniosku zwrócił się do Mecenasa.
Mecenas Mateusz Chlebowski wskazał, że w każdej chwili można zmieniać porządek obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przywrócenie do
porządku obrad punktu 13 Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
komunalnych stanowiących własność Gminy Wińsko.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przywróceniem do porządku obrad w/w
projektu uchwały głosowało 8 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Na salę obrad powróciła radna Joanna Skoczylas
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wycofanie z
porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na
terenie Gminy Wińsko.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wycofaniem z porządku obrad w/w
projektu uchwały głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 5 radnych
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII i LIII 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Wińsko)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Baszyn)
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wińsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz
opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wińsko w 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych stanowiących
własność Gminy Wińsko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wińsko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/350/2017 Rady Gminy Wińsko z
dnia 30 października 2017r. w sprawie "Programu współpracy Gminy Wińsko z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2018".
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Diagnozy potrzeb edukacyjnych w szkołach
podstawowych w Gminie Wińsko".
17. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska.
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18. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Sportu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu,
Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych.
21. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
22. Zakończenie sesji Rady Gminy.
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 5 radnych.
Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z LII i LIII SESJI.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że protokoły były wysłane
radnym, były wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z LII sesji
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu z LII sesji
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z LIII sesji
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu z LIII sesji
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.4.
INFORMACJE I KOMUNIKATY
INFORMACJE WÓJTA GMINY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W okresie międzysesyjnym zajmowałam się
głównie zapinaniem spraw dotyczących dużych pieniędzy dla Gminy Wińsko. Zapinaniem,
ponieważ prace nad ich zdobywaniem trwały i miesiące i lata, zależy o który projekt chodzi. I
tak sfinalizowałyśmy z Panią Skarbnik podpisanie umowy dotyczącej Turystyki na szlaku
Odry, to jest to co się rozpina między Budkowem a Rajczynem. Zostały przygotowane,
złożone wnioski do Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, to jest 150.000 darowane
mamy na to szanse, 50.000 gminne. Cieszę się, że widzę przedstawicieli sołectw których te
potencjalne pieniądze dotyczą. Postaram się nie mówić teraz o tym jak precyzyjnie
sprawdzaliśmy lokal po lokalu, mieszkania które nadają się do sprzedaży ponieważ poproszę
później o uzasadnienie Panią radną Rafałko, dlaczego zgłosiła wniosek o wykreślenie tego
punktu z dzisiejszych obrad. Jesteśmy chyba jedyną gminą nie tylko w okolicy a może i w
Polsce, która w tej chwili nie ma uchwały pozwalającej sprzedać mieszkańcom mieszkania
których używają, która to brak tej uchwały wymusza na gminie dalsze ponoszenie kosztów na
utrzymywanie wspólnot mieszkaniowych, na naprawy oprócz najmniejszych, bieżących typu
klamka, ale wszelkie pozostałe naprawy, to wszystko musi być pokrywane przez właściciela i
dopóki właścicielem jest Gmina, dopóty Gmina musi za to płacić. Tak że ci mieszkańcy,
którzy żyją na własnym, muszą sami sobie wszystko naprawić, mają prawo mieć żal, że z ich
podatków opłacane są naprawy u tych którzy też chcieliby mieć własne ale nie mają
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możliwości wykupu. Ale niech każdy popatrzy co dla niego jest ważne w jego własnym
życiu, czy ważna jest własność i jej stan, czy też ważne są inne rzeczy. Także prawa naszych
obywateli, naszych mieszkańców zostały przez brak tej uchwały po raz kolejny, bo to już jest
drugie podejście w którym nie udało się przeprowadzić tej uchwały, podobnej do tej z 15- go
roku zostały bardzo w ten sposób ograniczone a budżet Gminy, czyli skarb naszego mikro
państwa zostaje nadal wystawiony na dodatkowe, niepotrzebne koszty. Pomijam fakt, że
sprzedać mieszkanie można tylko temu, kto ma umowę na czas nieokreślony i kto z niczym
nie zalega, tak jak w 15-tym roku ludzie brali pożyczki, chwilówki, pożyczki z pracy, zbierali
od rodziny żeby oddać za śmieci, za wodę, za czynsz, za wszystko żeby mieć czystą kartę i
móc za 10% czyli kilka, kilkanaście tysięcy wykupić mieszkanie i przejąć odpowiedzialność
nad mieniem w którym żyją.
Ważne jest także to w czym nie wzięłam udziału, a to nie wzięłam udziału w spotkaniu z
szefem PIS-u na Dolnym Śląsku, posłem PIS-u Panem Piotrem Babiarzem. Jako jedna z tu
obecnych nie otrzymałam zaproszenia na to spotkanie i bardzo się cieszę bo się teraz nie
muszę odcinać. Spotkałam się z Panem posłem w poniedziałek a w środę został odwołany, nie
tylko ze stanowiska, ale także z członkostwa w partii Prawo i Sprawiedliwość. Także bardzo
dziękuję tym, którzy mnie nie zaprosili jest to jedno z tych miejsc z których się odcinać nie
muszę.
Wzięłam natomiast udział w rozprawie sądowej. Państwo doskonale pamiętają nie tylko ci
którzy kopiowali i kolportowali i cytowali pewne wierszyki, które uwłaczały godności nie
tylko mojej ale także części radnych tu obecnych. Otóż sprawa zakończyła się tak, jeśli ktoś
czyta "Kurier", nie zachęcam ale będzie także w internecie, może zacytuję czym zakończyła
się ta sprawa „Monika Lenz, przeprasza Jolantę Krysowatą – Zielnica Wójta Gminy Wińsko,
za to że w dniach 5,7,10, 17, 21 stycznia 17 roku oraz 8 lutego i 3 marca 2017 roku na portalu
społecznościowym Facebook, publicznie i bez żadnego ku temu powodu znieważyła ją
słowami uważanymi powszechnie za obelżywe oraz pomówiła ją o takie właściwości i
postępowanie, które mogły ją poniżyć w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania
potrzebnego dla pełnienia funkcji Wójta Gminy Wińsko”. Dodam jeszcze, że dodatkowo Pani
ma obowiązek wpłacić 10.000 zł nawiązki sądowej w związku z czynami których dokonała.
Następne sprawy będą dotyczyły tych, którzy jej te wierszyki dostarczali a że widzę tutaj
wolę dobrej współpracy, więc i tych nawiązek pewnie jeszcze kilka będzie. Dzisiejszej sesji
nie wiem, staram się mówić teraz wszystko możliwie krótko, ponieważ mam taką przykrą
okoliczność, że jadę do Wrocławia na pogrzeb a nie wiadomo nigdy ile sesja potrwa więc
powiem tyle tylko, że dziś losy, prawa obywatela do nabycie mieszkania w którym mieszka
już się zważyły. Państwo dwa miesiące się zastanawiają, zapewne każdy mierzy według
siebie, ja starałam się dojść w swojej głowie skąd taka niechęć do tak oczywistej i dobrej i dla
mieszkańców i dla budżetu Gminy decyzji jak sprzedaż mieszkań za 10%. Zapewne stąd (…),
że szuka się takiego mieszkania, w które ja włożyłam jakieś koszmarne pieniądze, które
zostało przyznane jakiejś mojej koleżance albo koledze, i teraz ja chcę za grosze je sprzedać.
Otóż ja takich kolegów i koleżanek nie mam, ani żadnych koszmarnych pieniędzy na remonty
mieszkań, pieniędzy gminnych nie wydałam. W związku z tym polowanie na czarownice,
które to mieszkanie chce Pani Wójt ukraść, jest równie nieuczciwe jak postępowanie tej Pani
za które przepraszała mnie teraz w "Kurierze" i będzie przepraszać za pośrednictwem
przelewu bankowego. Myślę, że nie ma innego powodu dla którego ci Państwo, dziesięcioro z
tych Państwa czy dziewięcioro dziś obecnych, nie chcą żeby ludzie którzy wynajmują od
Gminy mieszkania, stali się ich właścicielami. Myślę, że ci ludzie zapamiętają to i przyjdzie
taki dzień, taka Rada, która im na to pozwoli.
Wzięłam udział także w licznych konsultacjach. Konsultacjach rozumianych jako spotkania i
rozmowy z obywatelami na dotyczące ich a ważne tematy. Wyniki tych konsultacji będą za
kilka, kilkanaście dni, więc o nich teraz nie będę rozmawiać.
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Chciałam zaprosić na 16-go, na godzinę 17-tą do tej sali. Przyjadą przedstawiciele firmy
gazowej, która to firma wprowadza taki rodzaj gazyfikacji, który nie wiąże się z przesyłem na
duże odległości. Budują w jednej miejscowości gdzie jest jeden- dwóch większych odbiorców
tak zwane rozprężanie gazu i wówczas w promieniu kilometra, dwóch rozprowadzają na
własny koszt sieć i do tej sieci przyłączają się instytucje i mieszkańcy. Najpierw robimy
spotkanie w wyniku którego dowiemy się, czy jest taka wola na przykład w Wińsku,
Krzelowie, Głębowicach, tam gdzie tych odbiorców jest więcej. Jakie są koszty dla
mieszkańca w założeniu, a jakie w eksploatacji, a dopiero później firma zrobi kalkulację czy
jej się to opłaca, w sensie czy nie będzie musiała dokładać. Ponieważ inwestycja jest
publiczna, państwowa ale później chodzi o to, żeby z tej eksploatacji wychodzić przynajmniej
na zero. Dyrektorem firmy chyba nie jest tajemnicą jest mecenas Rafał Borutko, który
obsługiwał naszą Gminę dopóki właśnie tymże dyrektorem nie został. Od około roku
prowadzili analizy na terenie Dolnego Śląska, gdzie taką propozycję można złożyć, gdzie jest
prawdopodobieństwo, że będzie to przynajmniej na granicy opłacalności, żeby nie dokładać i
układano taką jakby kolejność już spotkań z mieszkańcami i rozmów, czy ich to interesuje. W
ubiegłym tygodniu takie spotkanie odbyło się w Lubiążu, tam takim dużym odbiorcą jest
szpital i też odbyły się konsultacje na temat zainteresowania mieszkańców. Będą rozdawane
ankiety na ten temat, tak że już w tej chwili proszę wszystkich sołtysów, żeby przekazali
swoim mieszkańcom, chociaż de facto będzie to jeżeli już to dotyczyło największych
miejscowości, ale jeszcze szczegóły zostaną Państwu dostarczone. 16-go w tej sali o godzinie
17-tej już dzisiaj zapraszam.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Na początek chciałem odnieść się to tych słów
Pani Wójt dotyczących uchwały dotyczącej sprzedaży nieruchomości. Dla mnie to też jest
również niezrozumiałe, jestem zwolennikiem tego, że gdy ta uchwała wchodzi w życie to
obowiązuje bezterminowo a nie tak jak to miało miejsce dwa lata temu, wchodzi na okres
sześciu miesięcy, nie wszyscy mieszkańcy mają czas i możliwość zapoznania się z taką
uchwałą i możliwościami dającymi prawo wykupu. W dniu wczorajszym radnym zostało
rozesłane dopiero zestawienie kwot poniesionych na remonty tych mieszkań, ponieważ taka
była prośba radnych na komisjach, które były we wtorek, dlatego radni w tym momencie
mają czas żeby zapoznać się z tymi materiałami zgromadzonymi w sprawie tej uchwały.
Jestem przekonany, że taka uchwała wejdzie w życie. Mam nadzieję, że jak wejdzie w życie
to bezterminowo a nie na okres jakiś dwóch czy trzech miesięcy czy pół roku. W ten sposób
radni chcą podejść do tego tematu. To jeżeli chodzi o uchwałę dotyczącą sprzedaży
nieruchomości. Drugi temat to prośba, która wpłynęła do mnie, podpisana przez druha
Marcina Białka prezesa OSP w Krzelowie. (Przewodniczący odczytał pismo dotyczące
pomocy w pozyskaniu środków w kwocie 850zł na zakup paliwa niezbędnego do
przetransportowania darów żywnościowych dla rodaków na Kresach Wschodnich).
Następnie powiedział; Panowie mają problem teraz żeby zebrać kwotę potrzebną na ten
transport. Poprzednio otrzymywali transport, mieli do dyspozycji busa z Gminy Wińsko, teraz
druh Iżykowski przekazał mi informację, że jednak ten bus jest w takim stanie, że go nie
dostaną, żeby móc tam zawieźć paczki. Jest tu prośba do Państwa radnych czy możemy
zrobić w ten sposób, że z tego budżetu, który mamy zapisane w paragrafach na działalność
Rady Gminy, żebyśmy mogli przekazać tą kwotę 850zł na zakup paliwa.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; pytanie czy można?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja widzę to w ten sposób, druh Iżykowski
zachęca gorąco również radnych jeżeli ktoś z Państwa chce się włączyć i pojechać razem z
nim i te dary przekazać też nie ma takiego problemu. Panie Mecenasie?
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Mecenas Mateusz Chlebowski; (…) w formie darowizny ale to swoje prywatne pieniądze
albo z diet na przykład ale nie w takiej konfiguracji żeby przesuwać z biura rady.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nie chodzi mi o przesunięcie, chodzi o to że
faktura zostanie opisana, że to jest przekazanie darów, zapewnienie transportu na
przetransportowanie darów żywnościowych dla naszych rodaków na Kresach Wschodnich.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Myśmy już kilkukrotnie takie sprawy rozpatrywali,
ponieważ Radny Tolisz chciał zawsze z pieniędzy które nie wyszły z biura rady na diety, robić
szlachetną paczkę i wielokrotnie tłumaczyliśmy, że nie jest to możliwe prawnie. Mam więcej
niż wątpliwości czy prawnie jest to możliwe, natomiast na pewno jest możliwe żeby 14 czy
15 siedzących tutaj osób rzuciło po parę groszy ze swojej diety, to będzie też z biura rady, bo
diety z tego są a jednocześnie zbiorą się na to paliwo. My nie możemy dać tego busa
ponieważ on ledwo żyje, jeździ dookoła komina i tak jak swego czasu mógł jeździć na
Ukrainę i do Niemiec, tak teraz pilnujemy go, bo musi rozwozić posiłki itd. Stąd kwota 850zł,
umówmy się to nie jest kwota która powinna stanowić problem dla 15 osób. Jeśli stanowi dla
15 osób, może ja ufunduję z prywatnych pieniędzy póki jeszcze mam nieobniżoną pensję do
maja, ale sięganie do środków z budżetu na biuro rady w ocenie do tej pory prawnej, nie było
po prostu możliwe.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W takim razie proszę Państwa po sesji czy w
najbliższym czasie, ja przekażę te środki Panu Iżykowskiemu.
Radny Stanisław Tolisz; Mam parę słów odnośnie tego przedsięwzięcia. Pan Iżykowski
Zbigniew dołożył mnóstwo starań do tego, żeby doszło to do skutku i żeby zebrać te dary.
Proszę Państwa, Gminy ościenne nawet z poznańskiego złożyły się, zebrały te dary. Dla mnie
to jest kuriozum, że nasza Gmina nie może wysupłać 850zł na to, żeby pomóc tym ludziom,
żeby przetransportować te dary. On się spodziewał że tego będzie około na jednego busa,
nawet bał się, że może nie być. Przerosło jego oczekiwania, okazało się, że są dwa. I teraz jest
problem taki, że chodzi tylko o dofinansowanie do paliwa do tego drugiego busa. Tutaj Pani
Wójt nam bardzo dużo powiedziała, ktoś tam będzie przepraszał, ja nawet nie wiem o co
chodzi i nie wiem czy to nas w ogóle to obchodziło czy nie. Pani bardzo szybko do sądu
podaje ludzi, widzieliśmy to na przykładzie Pani Górskiej, też to było dla mnie kuriozum.
Powiem tylko tyle, że jeżeli chodzi o rodzinę Państwa B...., to co się tam teraz wyprawia, Pani
odejdzie sobie za chwilę, gdzieś tam pojedzie, ja nie będę miał możliwości tego powiedzieć,
jak to Pani gdzieś tam określiła jest to chlew w którego nie warto inwestować a pobiera Pani
za ten chlew 240zł miesięcznie czynszu. Jest tam sześć osób, cztery niepełnosprawne. Proszę
Państwa myśmy podjęli uchwałę żeby to wyremontować, podjęliśmy uchwałę, żeby
przeznaczyć na ten cel 80.000 zł. Przypomnę, że za ubiegłej kadencji poszło już na ten
budynek Pan Mirytiuk zrobił taką przednaprawę można by tak nazwać, osuszył budynek,
fundamenty zostały tam poprawione, elektryczność została tam zrobiona i teraz jest problem
taki, że nie można tego zrobić. Ja pytam się przeznacza Pani mnóstwo rzeczy, mnóstwo
pieniędzy, rzuca nam Pani takie różne rzeczy jak w Przyborowie, że gdzieś tam skończył się
atest, czy nie było atestu na urządzenia, stacja sanitarno epidemiologiczna nakazuje
wykonanie to było w 2016 roku a jak długo będzie trwał ten remont i w ogóle czy on się
zacznie dla Państwa B....?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Kto z tu obecnych w życiu się remontował? Kto z
tu obecnych w życiu robił remont w środku budynku? Są takie osoby, które sobie coś
remontowały w budynku w którym mieszkają? Kto z tych osób robił to w styczniu, lutym, w
marcu przy mrozach, przy deszczu itd.?
Radny Stanisław Tolisz; Kiedy Pani to zrobi?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę Pana, jeżeli Pan nigdy niczego nie
remontował, to ja Pana teraz tego nie nauczę kiedy się takie rzeczy robi. Pan też powiedział,
że określone kwoty wydał Pan Mirytiuk na remont tego budynku. Niech Pan powie jakie
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kwoty już w ten budynek poszły. Jest zrobiona wycena, jest ekspertyza ale jeżeli Państwo
oczekują, że ja mając lokatorów w środku teraz w tym sezonie styczeń, luty, marzec będę
prowadziła remont wewnątrz tego budynku, to się Państwo mylą. Bo remonty wewnątrz i to
budynków zasiedlonych prowadzi się wtedy, kiedy pozwalają na to pierwsze środki, drugie
dokumentacja formalna, a trzecie i najważniejsze pogoda. Budżet roczny ma 12 miesięcy. Ja
mam obowiązek wykonać budżet w ciągu 12 miesięcy a nie w pierwszym kwartale wtedy
kiedy jest taka pogoda jaka jest. Niech Pan powie, a dlaczego ja mówię o tym budynku
chlew? Bo to jest chlew w którym po powodzi urządzono mieszkanie. Pan to powinien
wiedzieć jak Pan za każdym razem podkreśla ileż to kadencji jest Pan radnym. W związku z
tym jest to budynek po chlewie w którym mieszkają ludzie. Ja nie będę dyskutować o tym
dlaczego tam mieszkają, dlaczego nie chcą mieć dobrych warunków, kogo się boją, na to
wszystko są dokumenty, przyjdzie i na to dzień. Na razie w tych tygodniach roku które
minęły, wszyscy z Państwa oprócz Pana Tolisza tu obecnego zapewne wiedzą, dlaczego
remont tegoż się nie odbywa.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Radna Jolanta Rafałko; Mamy w jednym z punktów w budżecie Centrum Turystyczne Krainy
Łęgów Odrzańskich, to ma być w tym budynku który jest w Budkowie, który wcześniej był
oferowany dla państwa B....?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Oczywiście że nie, ja o tym mówiłam wiele razy
(...)
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Radna Jolanta Rafałko; Chciałam się zapytać czy w ostatnim czasie Pani, Pani pracownicy
byli u Państwa B.... i proponowali znowu przeprowadzkę do innego mieszkania i nie było
mowy o remoncie tego domu na który przeznaczyliśmy 80.000zł?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W ostatnim czasie był tam nasz inspektor nadzoru i
specjaliści z komunalki, zrobili obmiary, zrobili wycenę remontów. W międzyczasie pojawiło
się mieszkanie wyremontowane, dwupokojowe, gdzie mieli możliwość przeprowadzić się
młodzi, dostali taką propozycję na piśmie ode mnie nie od pracowników z informacją, że
mogą, nie muszą, zrobią jak zechcą. Przypominam, że do reprezentowania Gminy na
zewnątrz ustawodawca powołał mnie a nie Panią.
Ad.5.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtys sołectwa Wyszęcice Radna Barbara Żeliźniak; Chciałam spytać bo jest taki nagminny
problem w zasadzie wiadomo, że jesień była mokra, było dużo opadów, rowy są wszędzie ale
te rowy oprócz tego, że posiadają wodę, która na bieżąco spływa z góry i jest wysoki poziom
wód gruntowych, po prostu jest spiętrzana przez bobry. Chciałam spytać czy ewentualnie w
Gminie wydział środowiska coś w tym kierunku będzie działał, ponieważ naprawdę mamy
wysoki poziom wód gruntowych i momentami to spiętrzenia sięgają więcej niż poziom na
przykład gruntów, które obok rowu się znajdują.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To bardzo ważny temat, bobry to jest marginalny
problem, problem główny jest taki, że mamy od nastu, dwudziestu paru lat zaniedbane
zarówno rowy jak i drogi i jakoś sobie radziliśmy przynajmniej na tym mieniu gminnym ze
środków bieżących żeby to mogło jakoś funkcjonować. Po tak mokrym roku jak ostatni, po
tak mokrym sezonie bez obligacji lub kredytu wysokiego na zrobienie porządku z drogami
polnymi, rowami, nie widzę żadnej szansy. Na prawdę. Sołtysi i rolnicy przychodzący do
mnie i proszący żeby gdzieś udrożnić rów, gdzieś naprawić drogę, muszą się odbić od ściany,
ponieważ to już nie są takie pieniądze, które można wyłożyć z bieżących na utrzymanie tej
rzeczy. Za tydzień, dwa, trzy ja się spodziewam protestów, mam nadzieję że protesty będą
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trafiały do tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za taką sytuację a nie do mnie. Rolników
którzy nie będą w stanie wjechać na swoje pola, już w tej chwili nie są w stanie i nie wiem
jakie musiałyby być upały, żeby to co nam od wielu miesięcy leje się z nieba mogło
wyschnąć. To nie są odcinki 200m tylko to są odcinki 2-3 km. Byłam w wielu takich
miejscach, obraz jest przerażający. Nie wjedzie się nawet bardzo ciężkim sprzętem, który ma
koła przystosowane do tego, żeby jeździć po błocie i bez globalnego rozwiązania tego
problemu, dopóki będziemy przeznaczać na rzeczy, które Państwo wprowadziliście do
budżetu typu właśnie 80.000 na ciąg dalszy remontu, który Pan nie chce powiedzieć ile już
pochłonął
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt 30
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dopóki będziemy środki przeznaczać na wózek do
sprzątania hali sportowej, a na to będziemy wypuszczali obligacje lub brali kredyty a nie na
to co rzeczywiście tej Gminie jest potrzebne, potrzebne jest rolnikom przede wszystkim,
dopóty taki problem będzie. Czy to będą bobry, czy to nie będą bobry proszę Panią, nie ma
teraz żadnego znaczenia, bo drogi do pól są nieprzejezdne i rolnicy nie będą mieli możliwości
zarabiać na życie, uprawiać swoich pól. To jest do Państwa, większość z was ma ziemię
informacja do kogo się zgłosić, do tych, którzy decydują na co i jakie obligacje bierzemy.
Mamy najlepszą w tej chwili na Dolnym Śląsku sytuację finansową, najlepszą zdolność
kredytową. Jesteśmy na szarym końcu jeśli chodzi o zadłużenie na głowę mieszkańca, przed
nami jest Lubin i za nami jest Lubin, bo jest gmina wiejska i gmina miejska i my. Wszyscy
sąsiedzi, wszyscy którzy wam przyjdą do głowy mają kredytów kilka lub kilkanaście razy
więcej na głowę mieszkańca. Dlatego żeby zrobić coś porządnie, żeby zrobić tak żebyście
Państwo mogli tego używać, na przykład drogi polne, mamy zdolność kredytową i
powinniśmy na to wypuszczać obligacje a my będziemy wypuszczać je, do planu rocznego
miałyśmy z Panią Skarbnik to przygotowane, w tej chwili pogoda pokazała, że trzeba część
tych środków, które planowałyśmy wtedy na te obligacje przesunąć właśnie w kierunku dróg
polnych i rowów, no i między innymi stawów bo to jest wszystko system naczyń
połączonych. Jest to apel do Państwa, naprawdę przychodzenie do mnie, niech pani załata
tamtą dziurę czy wyrówna drogę, czy coś, nam w tej chwili zaczyna już brakować gruzu w
gminie ponieważ robimy rozbiórki na które nie mamy ekstra środków w budżecie a jesteśmy
zmuszeni je zrobić, bo mamy nakazy. Więc robimy rozbiórki i utwardzamy te bagniste w tej
chwili już drogi ale starczy tego na 3-4 odcinki a takich odcinków jest kilkadziesiąt.
Sołtys sołectwa Wyszęcice Radna Barbara Żeliźniak; Mam propozycję, może w ramach
Urzędu Gminy i wydziału ochrony środowiska wejść we współpracę z kołami łowieckimi,
które się znajdują na terenie Gminy i na przykład żeby dokonały odstrzałów. Bobry są pod
częściową ochroną, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli jest mała populacja to się nie strzela
natomiast jeżeli następuje przyrost populacji więc z jednej strony są z drugiej strony są a więc
populacja zwiększyła się więc wtedy podejmuje się takie działania.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czasy w których urzędnik z ochrony środowiska
zespół w zespół z myśliwym będą decydowali o odstrzale gatunku chronionego to mam
nadzieję że tych czasów nie dożyjemy, bo na pewno w tych czasach nie żyjemy. Pani nadrobi
zaległości.
Sołtys sołectwa Wyszęcice Radna Barbara Żeliźniak; Mam aktualne.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie przeczę, że bobry są problemem bo są
problemem, ale w porównaniu z problemem Gminy Wińsko, dotyczącym że tak powiem
zabagnienia jej są problemem marginalnym. Bardzo chciałabym w radykalny, prosty sposób
rozwiązać problem bobrów ale prawo mi na to nie pozwala.
Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa, Pani Wójt mam takie
do Pani pytanie, czwarty rok tej kadencji obecnej upływa, nie słyszeliśmy nigdy z Pani ust, że
jakieś problemy mamy z bobrami, z drogami a w tym roku, już czwarty rok tej kadencji
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słyszymy drogi są nierobione, wszystko jest wina radnych, pieniędzy nie pozyskują. Pani
Wójt, Pani jest od tego, Pani ma do tego właśnie załogę ludzi by pozyskiwać te pieniądze.
Następne pytanie, Pani tu wspomniała o drogach, które zostały wyremontowane w obecnym
roku. Które zostały drogi wyremontowane?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja mówiła o drogach, które są nienaprawione.
Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, które drogi zostały w tym
roku naprawione, łatane? Jestem członkiem Komisji Mienia, ja o żadnych drogach nic nie
wiem. Też funkcjonują, w poprzednich latach to było dobrze wszystko funkcjonowało w
poprzedniej kadencji, dwie kadencje wstecz powstały spółki wodne. Nadzorowali to
Wójtowie, zostały wyremontowane czy udrożnione rowy w miejscowościach. Od jakiegoś
czasu nie słyszy się w ogóle nic a Pani teraz tu zasłania się, że Pani jest takim obrońcą
rolników, ale przez trzy lata to Pani Wójt trzeba powiedzieć, to cały czas na maksa podatki
Pani jechała na tych rolników. W tym roku to samo Pani zrobiła, tylko dzięki tej Radzie,
Radzie Gminy żeśmy obniżyli te podatki, to są fakty. Proszę nie mówić, że Pani jest za
rolnikami a co innego Pani robi. Następna sprawa, kiedy zapytałem się na komisjach
ponawiam swoje pytanie, kiedy zostanie zrobiona wycena szkoły w Głębowicach, remontu
szkoły w Głębowicach? Następne pytanie, klub sportowy w Głębowicach reaktywacja
nastąpiła, troszkę są zaskoczeni tym, że nie zostanie przyznane 6.000 na ogrodzenie tego
boiska. Wniosek złożyli, część zostało, część zostało podyktowane tym, że niby nie bo
wniosek formalny nie dostał tych punktów na ogrodzenie tego boiska. Powtarzam w 3/4 to
boisko jest ogrodzone przez mieszkańców, została 1/4. Zwrócili się z pismem, z wnioskiem
nie dostali tych pieniążków. Proszę powiedzieć dlaczego?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jako radny wielu kadencji powinien Pan odróżniać
środki inwestycyjne i środki bieżące. Środki inwestycyjne to takie, które są naznaczone, że to
jest na ten budynek, na tę drogę, na ten remont, na ten rów, na ten staw. Środki inwestycyjne
mogą pochodzić zarówno z kredytów jak i ze sprzedaży majątku na przykład ziemi itd. Środki
bieżące mogą być wydawane i w budżecie są naznaczone jako to utrzymanie bieżące na
przykład mienia, na przykład dróg, na przykład mieszkań i środki bieżące jest kompetencją
Wójta bo dowiaduje się na bieżąco, w trakcie roku co się zepsuło, co się rozlazło, co się
przedziurawiło i z tych środków bieżących to naprawia. Jest to kompetencja Wójta a nie
Rady. Wójt porusza się w kwocie środków bieżących, gdyby Pan radny Kaczmarek mnie
słuchał, to może następne pytania dotyczyłyby tego czego jeszcze nie wie bo nie słyszał, a nie
tego co przed chwilą padło. W związku z tym dlaczego my nie wiemy, mówi Pan, które drogi
są teraz nie wiem załatane gruzem. No dlatego, że są to prace bieżące proszę Pana a nie
inwestycyjne i robi się je na bieżąco tam gdzie jest najbardziej paląca potrzeba. Apelując o
kredyt lub obligacje apeluję o środki inwestycyjne, które można zaplanować i doprowadzić
drogi do takiego stanu, że to nie będą autostrady ale będą to drogi bo utwardzenie drogi
gruzem też zależy od odcinak kilkanaście czasami kilkadziesiąt tysięcy. To nie jest tak, że
sobie wysypiemy przyczepę klińcu i już jest droga po której można jeździć, zwłaszcza przy
takim nasączeniu wodą jakie jest w tym bieżącym roku. Pan tu wspominał dlaczego nie
słyszymy o spółkach wodnych, kiedyś było w tamtej kadencji a teraz nie słyszymy. Wie Pan,
dlatego nie słyszymy bo się nic złego nie dzieje a wszystko dzieje się dobrze i zgodnie z
planem. Przeznaczamy część środków, są spółki wodne, są wyznaczane odcinki. Pan Kłos
najlepiej powie, (…) bo wszystko funkcjonuje dobrze w spółkach wodnych, na tyle na ile
mamy środków, dlatego nie słyszymy, nie słyszymy bo nie ma awantury w spółkach
wodnych. Dobrze mówię Panie Kłos czy źle? Są spółki wodne, działają, robią te rowy?
Pan Janusz Kłos; Robią.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Są środki gminne, są środki wasze, są środki
marszałkowskie?
Pan Janusz Kłos; Nie ma chętnych.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale te które są to działają a nowe nie chcą, tak?
Pan Janusz Kłos; W chwili obecnej gdy zalewa to dopiero chcemy rowy kopać, może za
późno, opamiętajmy się.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeśli chodzi o szkołę w Głębowicach, dzisiaj
powinnam podpisywać umowę na ten żłobek, dostalibyśmy sporą kasę na remont szkoły w
Głębowicach po to, żeby urządzić tam żłobek i już byłby środek zewnętrzny ale, że Państwo
zadecydowaliście że nie, w związku z tym dzisiaj mnie tam gdzie maiłam podpisywać tę
umowę nie ma i nie ma też środków zewnętrznych a kalkulacja ile będzie kosztował i w
jakiej wersji remont szkoły w Głębowicach powstaje, ponieważ mamy bardzo kompetentną
ale skromną załogę i jest w międzyczasie bardzo dużo innych rzeczy do zrobienia. Szkoły
podobnie jak mieszkań, jak domów nie remontuje się w styczniu, lutym, marcu gdy jest mróz
i pada, tak szkoły nie remontuje się w trakcie kiedy są zajęcia szkolne. W związku z tym
mamy czas na to żeby ten kosztorys, te potrzeby remontowe szkoły w Głębowicach
skalkulować, bo ja nie zamierzam się wybrać do więzienia za to, że remontowałam szkołę w
trakcie semestru i coś się stało. Tam warunki są i tak już ciężkie więc pogarszać dlatego, że
Pan ma kaprys, żeby to robić w kwietniu a nie w lipcu to już sobie darujmy. Jeśli chodzi o
klub sportowy nie jest to pierwszy, który się reaktywował, bardzo się cieszę, klub złożył
projekt jako organizacja pozarządowa do konkursu z budżetu na współpracę z organizacjami
pozarządowymi. Ja od początku w przeciwieństwie do moich poprzedników nie biorę udziału
ani w tej komisji ani w ocenie tych wniosków. Ocenę przeprowadza komisja, tak formalną jak
merytoryczną i nie ma takiego zespołu sportowego, takiej organizacji, która dostaje maksa.
Każdy pisze tyle ile uważa że potrzeba i to uzasadnia, takich organizacji nie ma i wszyscy są
gdzieś tak żeby się zbliżyć do tej kwoty. Środki przeznaczone na sport w organizacjach
pozarządowych zostały rozdysponowane tak, że Głębowice dostały tyle ile pozwoli im
uruchomić się jako klubowi. 6.000 na ogrodzenie czy na cokolwiek innego nie dostali,
ponieważ tych pieniędzy po pierwsze zabrakło, po drugie na ogrodzenie jednej ściany od
zewnątrz nie ma sensu wydawać środków, ponieważ żeby w ogóle brać udział w
jakichkolwiek rozgrywkach trzeba mieć grodzenie pola gry czyli grodzenie murawy
wewnętrzne a ono jak wiemy kosztuje 35.000 jeśli się załoga sama weźmie do roboty. Tyle
kosztowało w Orzeszkowie, tyle kosztowało w Krzelowie, tylko dlatego, że Głębowice
dopiero zaczynają prawdopodobnie od C klasy i są mniejszą miejscowością, oczka siatki nie
są od tego tańsze. W związku z tym, te 6.000 ani ziębi ani grzeje, bo to jest i tak i tak za
mało. Wiem to ponieważ komisja po tym jak oceniła wnioski i zaproponowała kwoty,
przedstawiła mi wyniki swojej pracy i ja się pod tymi wynikami podpisałam bo decyzja na
koniec jest wójta. To co Pan robi, to jest próba odzyskania twarzy przed własnym
elektoratem, bo Pan ich zlekceważył, Pan za nimi nie stanął, Pan niczego nie chciał dla
własnego sołectwa. Pan jest przerażony, że ja się świetnie dogaduję z mieszkańcami
Głębowic a jako Wójt mam obowiązek dogadywać się w każdym okręgu a Pan w tym z
którego Pana wybrali i próba odwrócenia że ja zrobiłam coś źle, to jest próba odwrócenia
uwagi. Przypominam, że na Pana wniosek kilka tysięcy złotych zostało wpisanych do budżetu
rocznego gminy na jakieś piłkochwyty czy ogrodzenia dla tego klubu, bo to właśnie miało
być od drogi żeby piłka nie wylatywała. No więc będziemy stawiać niską siatkę oprócz
wysokiego piłkochwytu na tej samej stronie. Mamy plan Głębowic i wczoraj zaakceptowałam
zagospodarowanie całego tego ogromnego placu o wiele za dużego jak na to sołectwo, ale
skoro stało w krzakach to teraz niech stoi jako użyteczne. Mamy zaplanowane gdzie będzie
OSA jeśli Ministerstwo da nam te środki, ponieważ wniosków do OSA wpłynęło trzy razy
więcej niż zakładał pierwotny budżet Ministra Sportu na ten cel. Mamy zaplanowane gdzie
powinno być tam posadowione boisko wielofunkcyjne takie jak w Krzelowie, na to środki
można pozyskać z Ministerstwa Sportu. Mamy zaplanowane ponieważ wnioskowali o to
właśnie panowie zawodnicy z klubu sportowego reaktywowanego gdzie mogą przestawić tę
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budę żeby tam mieć tymczasową szatnię, jak uszanować fakt, że była tam scena jest kawałek
podłoża wykafelkowanego, żeby to była ta przestrzeń rozrywkowo- festynowa itd. żeby nie
było, że w każdym kątku po dzieciątku, jak cały ten plac może wyglądać w momencie kiedy
na poszczególne elementy będą środki (…). Ja mam plan na Głębowice w ogóle i działania
wszystkie idą w tym kierunku, żeby Głębowice uszanować. I bardzo liczyłabym na to, żeby
radny z Głębowic był po stronie Głębowic i po stronie planu dla Głębowic a nie tylko szukał
jak potencjalne winy których nie ma, zwalić na mnie a sobie przypisać zasługi, że Pan się tak
bardzo starał. Bo Pan kłamał na mój temat, że nigdy nie mówiłam o drogach przez trzy lata a
teraz nagle udaję się zwolennikiem rolników. Po 40.000 w roku wymuszał Pan na swoją
drogą, utwardzanie drogi Głębowice - Brzózka
Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; O rowach mówiłem.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; strasząc, że rolnicy przyjadą pod Urząd. Teraz
mogą przyjechać rolnicy z wszystkich wiosek bo rozmokło wszędzie i tak złego stanu dróg
polnych nie było w Gminie Wińsko od lat, bo takiej pogody nie było od lat. A dlaczego nie
wnioskowałam o obligacje i kredyty na ten cel w poprzednich latach? Bo w poprzednich
latach nie mieliśmy zdolności kredytowej takiej jak mamy teraz, bo te trzy lata pracy to była
praca po to, żebyśmy tę zdolność mieli. Przypominam, że to w tej kadencji zaczęliśmy
spłacać hale sportową. Mój poprzednik musiał brać kredyty żeby spłacać odsetki od tego co
wziął jego poprzednik. W związku z tym na dziś sytuacja Gminy finansowa jest tak
wyprowadzona, jest tak stabilna, jest tak dobra, że tylko Państwa działania mogą doprowadzić
do tego, że nie inwestujemy w tym roku. A jeśli chodzi o wyprawę na Ukrainę, co roku na
kilka podobnych celów mogłam z budżetu Gminy, mogłam wysupłać z budżetu Gminy z
jakiego paragrafu? Z paragrafu promocja i miałam około 40.000 na promocję. To Państwa
decyzja jest taka, że mam w tym roku na promocję 3.000zł i nie dołożę z nich 850 na paliwo
na Ukrainę w związku z tym. To jest Państwa decyzja. I teraz proszę się nie dziwić, że w
Gminie nie da się wysupłać. Nie, bo paragraf z którego mogłam zrobić to legalnie nazywa się
promocja a tam mam 3.000 na 12 miesięcy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, ja jako Przewodniczący Rady
chciałbym Panią tutaj publicznie prosić, żeby gdy zostaje zadane konkretne pytanie tak jak w
przypadku radnego Kaczmarka, odnosiła się Pani tylko do tego a nie poruszała szereg
pobocznych tematów. To co Pani w tej swojej wypowiedzi tutaj zaprezentowała to moim
zdaniem jest po prostu szczyt populizmu. Zaczęła Pani oceniać prace jednego z najbardziej
zaangażowanych radnych. Jeżeli mówi Pani, że radny Kaczmarek się nie angażował to w jaki
sposób świadczą o tym że się angażował w remont drogi, remont chodnika, zgłaszanie na
każdej sesji pytań, interpelacji o drogi, o remonty dróg polny, o szkołę. Przecież ja pamiętam
tą dyskusję na budżecie, to, że cała Komisja Oświaty pojechała do szkoły w Głębowicach,
dostaliśmy protokoły pilne do zrobienia, prośba Pani dyrektor żeby przeznaczyć pieniądze na
pilne remonty. W grudniu to zrobiliśmy, 50.000zł przeznaczyliśmy, mamy marzec, na każdej
sesji pytamy się kiedy będą te zalecenia sanepidu i innych instytucji wprowadzone w życie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Które zalecenia? Proszę pokazać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Te które były nam pokazywane podczas obrad
Komisji Oświaty.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jakie zalecenia? 80.000 na chlewik ciąg dalszy
remontu, 50.000 na szkołę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; O chlewikach nie było mowy. Panie Wójt, staję
w obronie publicznie radnego Kaczmarka i w obronie każdego radnego, bo każdy z nas
wykonuje swoją pracę najlepiej jak potrafi, a Pani jednym zdaniem czy jakimiś pochopnymi
osądami potrafi przekreślać pracę i podcinać skrzydła. Bardzo proszę tego nie robić, radny
Kaczmarek chciał się odnieść do tej Pani wypowiedzi.
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Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, zadałem pytanie Pani nie o
remont tylko o wycenę. Po co Pani tak się rozwodziła nad tym wszystkim? A jeżeli chodzi o
moją osobę, wybory, to ludzie zweryfikują, naprawdę zobaczą czy jestem dobrym radnym,
czy dobrym sołtysem. Ludzie zweryfikują i proszę nie wychodzić już tak przed szereg jaki ja
jestem, że z ludźmi dobrze nie współpracuję. Pani Wójt wygrałem trzy razy te wybory dzięki
tym ludziom, nie robiłem żadnej kampanii wyborczej. A prawdę mówiąc to Pani właśnie sieje
taką niepewność, takie ziarno niezgody.
Pan Janusz Kłos; Jestem z wioski Rajczyn, sołtysowej naszej dzisiaj nie ma i mówi się o
budżecie chciałbym dwa słowa. Po powodzi mieliśmy zrobiony kawałeczek we wsi Rajczyn,
kawałek asfaltu i kawałeczek chodnika, co budżet się skończył, nie wiem dlaczego, kto w tym
zawinił nie wiem ale brakło 180m chodnika. Do dziś nie możemy się od Gminy doprosić
180m chodnika. W chwili obecnej są tu Panie widzę które mają dzieciaczki, z tych 180m
wychodzi (…) mają po pięcioro dzieciaczków i budżet idzie na różne cele ważne, są i
ważniejsze, czy nie jest ważniejszy kawałeczek chodnika zrobić, są Panie jeżeli mają dzieci to
najbardziej rozumieją. Jest widzę przedstawiciel dzielnicowy czy bezpieczeństwo nie jest
najważniejsze? Te 180m chodnika nie można zrobić przez tyle lat? Jest wioska Rajczyn na
uboczu, jeżeli o budżecie mówimy proszę wykaz dać na wieś Rajczyn ile pieniędzy wioska
dostała od powodzi do dnia dzisiejszego.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pytanie do kogo było skierowane, do mnie czy
do Pani Wójt?
Pan Janusz Kłos; Do Pana Przewodniczącego i wszystkich radnych.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W uchwale budżetowej dzisiejszej wasz chodnik
jest, kwestia tylko żeby została ta uchwała przeprowadzona pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Słyszała Pani do kogo było skierowane to
pytanie? Proszę o to żeby usiadła Pani na miejsce i pozwoliła mi prowadzić obrady dzisiejszej
sesji.
Pan Janusz Kłos; Z wielką prośbą jestem do radnych o zrozumienie, jakieś parę złotych
przeznaczyć na kawałeczek naszego chodnika aby to jakoś uwzględnić, bo naprawdę jeżdżą
samochody w chwili obecnej do mostu w Ciechanowie przez Rajczyn, tonaże są niesamowite,
radni na pewno o tym nie wiedzą, to są samochody leśne, na skróty jadą, Gmina Jemielno
zrobiła kawałek drogi z Smolnego do Majówki, wąski chodniczek który będzie wkrótce
rozwalony bo ciężar przekraczany jest na oko widzę trzykrotnie i nikt za to się nie bierze, nie
wiem dlaczego ale to inna sprawa i ograniczenie tam nic nie pomaga. Zapraszam radnych
żeby zobaczyli co się w tej wsi dzieje. Tutaj ktoś wspomniał, w chwili obecnej nie chcę
mówić o melioracji ale jeżeli chcecie zobaczyć bagno i drogi bagniste zapraszam wszystkich
do Rajczyna. Zobaczycie co to są drogi bagniste, wioska w bagnie bo tu nie ma w okolicy
takiej wioski.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja jako radny pierwszy raz słyszę o tym
problemie dotyczącym chodnika w Rajczynie. Dopiero w dniu dzisiejszym jest ta informacja
o zabezpieczeniu środków na ten chodnik w Rajczynie. Przypominam, że w ostatnim czasie
duże środki poszły w tamtym terenie na remont drogi w Dąbiu, który również był bardzo
potrzebny a Państwa droga była remontowane chyba rzeczywiście ostatni raz zaraz po
powodzi, tak?
Pan Janusz Kłos; Po powodzi było i od tej pory nie ma.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Chciałbym Panu powiedzieć, że w projekcie
budżetu na ten rok który uchwalaliśmy w grudniu nie było ani słowa, ani żadnej propozycji ze
strony Pani Wójt, ani radnych dotyczących chodnika w Rajczynie.
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Następnie głos zabrał Sołtys sołectwa Turzany Adrian Wawrzyniak; Pani Wójt, szanowni
Państwo, chciałbym zabrać głos w przedostatnim punkcie jednak niestety nie będę mógł
zostać do końca sesji, wyjeżdżam do Warszawy więc jeżeli Państwo by pozwolili to bym
teraz się odniósł do pewnej kwestii. Pierwsza sprawa to wracając do pewnych spraw, które
ostatnio miały miejsce, chodzi tutaj o zamieszczeniu stanowiska Prawa i Sprawiedliwości w
„Kurierze Gmin” w tym też stanowisku w sposób jawny odnieśliśmy się co do wyjścia Gminy
Wińsko z powiatu lubińskiego i informacji zwrotnej mieliśmy bardzo dużo, niepokojów
społecznych, prosiło społeczeństwo żeby w jakiś sposób dalej się odnieść, akcję
informacyjną w większej mierze przeprowadzić na terenie Gminy Wińsko dlatego mam
krótką informację dla Państwa i w tej informacji są zawarte w sposób przystępny procedury
tak naprawdę wyjścia Gminy Wińsko z powiatu. Myślę, że mogę Państwu rozdać tak żeby
każdy miał świadomość, dla państwa radnych dla państwa sołtysów. ( sołtys rozdał
informację). Druga sprawa, Pani Wójt poruszyła temat spotkania z Panem posłem. Na
konsultacjach społecznych w Krzelowie Pani Wójt wyraziła zdanie co do Prawa i
Sprawiedliwości na tym terenie i wielu członków Prawa i Sprawiedliwości poczuło się
obrażonych a my jesteśmy w stałym kontakcie z tymi członkami, więc nie przystało proszę
Państwa zapraszać na spotkanie obrażającego wobec obrażanych, więc ta kwestia myślę już
jest rozwiązana i tak tę kwestię chciałbym pozostawić.
Ad. 6.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2018 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Radny Stanisław Tolisz; W związku z tym, że tak długo debatowaliśmy nad projektem
złożonym przez Panią Wójt, z czym się nie mogę zgodzić, nie mogę się zgodzić na to, żeby
wydać w paragrafie 92695 pozostała działalność zwiększenie kwoty 260.000 i słuchając
nawet dzisiejszych wypowiedzi jest zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60.000
chodzi o Przyborów, gdzie argumentem jest wykonanie zaleceń powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej z 16-go roku, chodzi o plac zabaw w Przyborowie i dofinansować
60.000zł. Słuchając tego, że w Głębowicach na przykład szkoła potrzebuje dużego remontu,
SUW w Boraszycach potrzebuje wymiany zbiorników, to co słuchaliśmy przez radnego
Leszka wnioskuję o zdjęcie tej sumy i przeznaczenie jej na wymianę tych zbiorników w
Boraszycach.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Mówimy o projekcie Odnowa Wsi Dolnośląskiej.
Z projektu Odnowa Wsi Dolnośląskiej nie można robić zbiornika SUW-u ani takich rzeczy.
Jest to projekt Odnowa Wsi Dolnośląskiej, 60.000 trzeba zabezpieczyć ale połowę tej kwoty
oddaje Urząd Marszałkowski, co oznacza że mówimy o 30.000. Dlaczego akurat Przyborów?
Przyborów miał 70 parę tysięcy udziału własnego na rewitalizację, nie dostał dofinansowania
kilkuset tysięcy w związku z tym te środki pozostały, stąd zabezpieczenie 60.000 pod
Odnowę Wsi Dolnośląskiej pozwala na to, żeby 30 dostać, 30 znowu wtedy zostaje po
pierwsze. Po drugie zostaje te kilkanaście tysięcy, które są potrzebne na chodnik w Rajczynie.
Dlaczego nie było chodnika w Rajczynie w budżecie rocznym? Ponieważ takie drobne
przedsięwzięcia do tej pory, bo jest ono drobnym przedsięwzięciem to jest niewielki fragment
chodnika, który trzeba po prostu dorobić, zazwyczaj wykonujemy przy okazji tak zwanych
środków poprzetargowych, które zostają. Jeżeli mamy dużą kwotę na drogę zawsze zostaje
środek poprzetargowy z którego robimy chodnik. To czy nie było w poprzednich latach
zgłaszanego problemu tego chodnika? Był ale nie znalazł zrozumienia. W tym momencie
znalazła się świetna sytuacja, świetna okazja do tego, żeby ze środków które w budżecie są,
przeznaczyć zarówno na udział w projekcie Odnowa Wsi Dolnośląskiej jak i na zrobienie
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tego chodnika. W związku z tym, że jest to chodnik w ostatniej części wsi i jest on mniej
uczęszczany niż inne, jest też taka propozycja na którą mieszkańcy się godzą żeby to był
bitumiczny, asfaltowy chodnik, wówczas nie zarasta, nie niszczy się tak jak mniej używany
kostkowy i w ten sposób wszelka masa jaka by została w tej kwocie użyta byłaby bo do
ponaprawiania drogi właśnie na tym odcinku gdzie jest ten nieszczęsny zakręt, który
prowadzi już do Gminy Jemielno. Tak to zostało pomyślane. W związku z tym 70 parę tysięcy
minus 60 z czego 30 odzyskujemy i kilkanaście na ten chodnik i połatanie tej drogi. 12 -go to
jest we wtorek jest ostateczny termin dołączenia do naszego wniosku uchwały, jeżeli nie to w
ogóle stracimy i to będzie pierwszy rok od kiedy istnieje chyba projekt Odnowa Wsi
Dolnośląskiej w którym Wińsko nie weźmie w tym udziału. Po prostu nie weźmie tych
pieniędzy ponieważ radni nie lubią radnego Macieja Kiałki i mają w nosie potrzeby
mieszkańców Przyborowa. Przyborów swoje środki z funduszu sołeckiego przeznaczał
zawsze na swoją przestrzeń publiczną, na remont stawów na rekultywacje boiska, nie jest tak,
że oni rozrzucali się tymi pieniędzmi i teraz trzeba im z innych środków zrobić plac zabaw.
Otóż będąc w programie rewitalizacji dopóki liczyliśmy na to, że ten program rewitalizacji
ma szanse Przyborów dostać, nie inwestowali w zabawki placu zabaw ponieważ w ramach
programu rewitalizacji byłby potężny plac zabaw. Więc teraz mamy te zalecenia kiedy wiemy,
że rewitalizacji nie ma bo ze środków które i tak by trafiły do Przyborowa w postaci udziału
własnego gdyby ta rewitalizacja była, część przeznaczyć na to, żeby zdobyć dofinansowanie i
żeby ten plac zabaw i zabezpieczenie przede wszystkim od strony stawu od strony tej
przestrzeni rekreacyjnej było. Nie możecie Państwo bez względu na antypatię jaką darzycie
poszczególnych radnych, nie możecie karać społeczności, nie macie takiego prawa.
Radny Stanisław Tolisz; Nie może Pani tak mówić.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proszę nie antagonizować tutaj.
Radny Stanisław Tolisz; Nie może Pani tak mówić, że my chcemy karać Przyborów, to Pani
tak mówi. Ja tylko wspomnę, przekonywała nas Pani o tym, że będzie rwitalizacja Przyborów
dostanie ponad 2.000.000 miał dostać,
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Może dostać.
Radny Stanisław Tolisz; Pani przekonywała, że dostanie, myśmy o taką mieli wiadomość (...)
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
przerwa 10.03-10.17
Radny Stanisław Tolisz; Podtrzymuję swój wniosek odnośnie zdjęcia tych 60.000 na
Przyborów i przeniesienie tych pieniędzy na SUW w Boraszycach bo to jest pilna robota, tutaj
Pani wspomniała, że w Rajczynie nie będzie zrobiony przez to chodnik, dlatego proponuję też
zrobienie tego chodnika.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jeszcze raz bo nie zrozumiałem z tym
chodnikiem.
Radny Stanisław Tolisz; Ujęcie tej kwoty w Rajczynie do tych 60.000, jeszcze remont tego
chodnika, dokończenie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli przeniesienie 18.000 i 60 na remont
zbiornika SUW?
Radny Stanisław Tolisz; Nie. Ściągnięcie z paragrafu 92695 60.000 na SUW w Boraszycach,
plus remont chodnika w Rajczynie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Remont chodnika w Rajczynie mamy zapisany,
to zwiększyć tą kwotę?
Radny Stanisław Tolisz; Nie. Pani Wójt powiedziała, że automatycznie nie będzie zrobiony
chodnik dlatego tak zasugerowałem się.

17
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czy wszyscy radni są świadomi, że w ten sposób
rezygnujemy z udziału w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej w roku 2018, czyli
rezygnujemy z 30.000 środków zewnętrznych na ten cel. Rezygnujemy, czyli nie zgłaszamy
się do konkursu w którym co roku dostajemy środki na Odnowę Wsi Dolnośląskiej z Urzędu
Marszałkowskiego. Czy wszyscy są świadomi tego?
Radny Stanisław Tolisz; A czy wszyscy są świadomi tego czy Pani Wójt w ogóle spytała nas o
projekt i złożenie wniosku o Odnowę Wsi Dolnośląskiej? Czy myśmy byli poinformowani o
tym, że będzie składany na jakie miejscowości, na jakie cele, na jakiej podstawie? Czy dostała
zezwolenie w ogóle od Rady co zrobić? Czy nie było innych projektów? Do kiedy są terminy
składania wniosków? Mam nadzieję, że nie jesteśmy postawieni pod żadną ścianą.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Odpowiedź brzmi tak, po pierwsze to jest
kompetencja Wójta, po drugie termin ostateczny dołączenia uchwały budżetowej w sprawie
udziału w Odnowie Wsi Dolnośląskiej to jest najbliższy wtorek.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Poniedziałek.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W związku z tym zabierając w tej chwili środki z
Odnowy Wsi, na każdy inny cel na który są środki i można je pozyskać inaczej, i nie
podejmując dzisiaj uchwały w sprawie zabezpieczenia całości 95 po to, żeby dostać połowę z
tego, nie zabezpieczając tego dzisiaj rezygnujemy z udziału w Odnowie Wsi Dolnośląskiej. A
zgłoszenie tego projektu jest kompetencją Wójta.
Radny Daniel Moczydłowski; Tak zgłoszenie projektu niewątpliwie jest kompetencją Wójta,
jednakże świadoma Pani była, że projekt Odnowy Wsi Dolnośląskiej trwa nie od wczoraj ani
nie od dziś i było konieczne zarezerwowanie środków finansowych w budżecie a o tym na co
środki w budżecie idą jak świat światem decydowała Rada Gminy i jeśli było wiadomo
wcześniej, że nie ma takich środków zarezerwowanych na ten wkład własny do Odnowy Wsi
a wiadomo było, że będziemy aplikować na pewno w tym roku o te środki, można było po
prostu wcześniej zgłosić ten projekt i wtedy byłoby wiadome czy te środki Rada Gminy
zarezerwuje na to konkretne zadanie czy też nie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę zajrzeć do protokołów kiedy apelowaliście
Państwo o nie zamrażanie środków tylko o reperowanie spraw na bieżąco. Jeżeli mieliśmy
złożone trzy wnioski na rewitalizację, było wiadomo, że dostanie kilka gmin po jednym, dwa
wnioski, było pewne, że Gmina Wińsko nie dostanie trzech, że dostanie jeden lub dwa,
zamrożone były środki na rewitalizację i w momencie kiedy nie dostajemy, projekt nie dostaje
na rewitalizację to z tych środków własnych zamrożonych jest gotowy udział na Odnowę
Wsi. Takie jest gospodarskie myślenie, zresztą w tym myśleniu zgadzałam się z Państwem,
którzy mówiliście po co coś robić, słowa Pana Przewodniczącego, będą programy, będą
projekty, będziemy uchwalać udziały własne, będą środki, nie będziemy od razu od stycznia
planowali wszystkiego. Ja przekonywałam, że potrzebny jest plan życia Gminy na rok a
potem będziemy go w trakcie roku modyfikować. Pan powiedział coś zgoła innego, będą
programy, będą środki, tak było o świetlicach, tak było o wszystkich programach. Tak Pan
mówił. W związku z tym, że były zamrożone środki w rewitalizacji nie było sensu mrozić o
połowę więcej czy połowę mniejszych środków na inne mniejsze programy, bo było
wiadomo, że na pewno trzech rewitalizacji nie dostaniemy. Złożyło się tak, że dostaliśmy
akurat na tą trzecią na którą już nie mieliśmy nadziei w związku z tym tam nie było akurat
zamrożone. Stąd w tamtym projekcie był Przyborów i w tym projekcie był Przyborów.
Przyborów był projekt cała kwota to 600.000 nie 2.000.000 a 70 parę tysięcy udział własny
Gminy. Z tych 70 paru teraz wnioskuję o zabezpieczenie 60 bo trzeba zgodnie z regulaminem
zabezpieczyć całość, ale do 50% tej całości dostajemy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach
tego konkursu. I udawanie, że się teraz dba o zbiornik, na zbiornik są środki gdzie indziej,
Pan doskonale wie gdzie.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, ja prosiłem, po to ogłosiłem tą
przerwę żeby Pani ochłonęła ale widzę, że w dalszym ciągu w ten piątkowy poranek, ma Pani
tyle energii, że nie może Pani wytrzymać, przerywa radnym.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę nie czynić mi uwag, które nie licują ani z
Pana wiekiem ani z Pana funkcją. Pan jako Przewodniczący Rady Gminy reguluje pracę Rady
Gminy a nie moją pracę proszę Pana.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; I prowadzę obrady sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeżeli mamy już walczyć na głosy to może
porównamy kto ma większe prawo do zabierania głosu w ważnych sprawach dla
mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt to jest posiedzenie sesji Rady Gminy,
a obrady sesji Rady Gminy prowadzę ja. Gdy będzie Pani prowadziła posiedzenie czy
spotkanie kierowników w Urzędzie Gminy to rozumiem, że tam Pani gra pierwsze skrzypce,
i bryluje w towarzystwie, cały czas, zabiera głos. Tutaj proszę stosować się do pewnych
zasad, nie jest Pani sama na tej sali, proszę uszanować inne osoby, zabieramy głos w
kolejności zgłoszeń.
Radny Daniel Moczydłowski; W kwestii rewitalizacji a czy są wobec tego poczynione
działania, konkretne działania w kwestii innych działań związanych z rewitalizacją między
innymi dotyczących rewitalizacji w samej miejscowości Wińsko?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę uściślić, co Pan ma na myśli?
Radny Daniel Moczydłowski; Rewitalizacja rynku, ulicy Mickiewicza, palcu zabaw również
była ujmowana w planach rewitalizacyjnych więc pytam czy są poczynione jakieś konkretne
działania w tym temacie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Mamy konkretną dokumentację na przykład na
rewitalizację przestrzeni publicznej Wińska, ale przestrzeń publiczna wypada z dofinansowań
w tym rozdaniu co powinien Pan wiedzieć bo o tym jest dużo w internecie w związku z tym,
że mamy gotową dokumentację czekamy na takie projekty, które będą przestrzeń publiczną
ogarniały. Obecnie jest nabór na zabytki, jest nabór na obiekty pełniące funkcje kulturalne
czyli w naszym przypadku świetlice, nie ma na Dolnym Śląsku naboru na przestrzeń
publiczną a dokumenty mamy gotowe.
Radny Stanisław Tolisz; Na drogi też nie ma?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Na drogi złożyliśmy na trzy drogi na przykład do
FOGR-u, Państwo nie chcieliście, przychodzili mieszkańcy, nie chcieliście przeznaczyć w
budżecie rocznym udziałów własnych na te drogi chodzi o Stryjno, chodzi o Małe Węgrzce i
jako rezerwa jest jeszcze droga gminna Rudawa- Stryjno. Te dokumenty są przygotowane,
wnioski są złożone, Państwo nie zabezpieczyliście udziałów własnych, są to wszystko drogi,
które są drogami polnymi, które mają szanse być drogami asfaltowymi. A jeśli są programy,
to jest mi niezręcznie, że radnym którzy od początku Unii byli radnymi muszę tłumaczyć, że
program mówi, że stawia na turystykę to trzeba dopasować się z projektem, który dotyka
turystyki, jeżeli są programy, które są nastawione na drogi to trzeba skorzystać z nich i
startować z dokumentami na drogi. Stąd od początku kadencji przygotowujemy i
weryfikujemy pod konkretne regulaminy dokumenty, które pozwolą nam startować do bardzo
różnych programów. W tej chwili czerpiemy chyba z 16 źródeł środki na rzecz Gminy
Wińsko, jej mienia i jej mieszkańców. Dlatego ludzie są bardzo zapracowani, ponieśliśmy
koszty dokumentacji po to, żeby w momencie kiedy ogłaszany jest jakiś program móc go pod
regulamin zmodyfikować, bo zawsze regulamin niesie pewne punkty zaskoczenia, złożyć i
liczyć na to, że dostaniemy. W przypadku Gminy Wińsko problem polega na tym, że trudno
jest liczyć na zrozumienie Rady Gminy, że trzeba dołożyć środków własnych do tych
programów.
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Radny Daniel Moczydłowski; Przestrzeń publiczna to również plac zabaw w Przyborowie,
tak? Czy to nie jest przestrzeń publiczna?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Przestrzeń publiczna jako rzeczownik, to z
gramatyki, to jest wszelka przestrzeń ogólnodostępna dla mieszkańców i przyjezdnych.
Przestrzeń publiczna jako program unijny to jest z PROW-u takie działanie, które ma
przestrzeń publiczną rewitalizować i dostosowywać do innych, lub udoskonalać istniejące
funkcje. To jest nie wiem na patyczkach może wytłumaczę, że globus to jest taka kula i kula
służy do pokazywania gdzie są kontynenty wtedy to jest globus, albo do odbijania wtedy to
jest piłka ale za każdym razem jest to kula. Więc jak Pan mnie pyta co to jest przestrzeń
publiczna to Panu mówię. To tak jak z globusem i piłką, to jest taka kula ale teraz zależy czy
gramy nią w piłkę czy uczymy na niej geografii.
Radny Daniel Moczydłowski; Chciałem zapytać po prostu czy plac zabaw w Przyborowie jest
przestrzenią publiczną czy też nie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czy piłka jest kulą? Tak piłka jest kulą.
Radny Daniel Moczydłowski; Czyli plac zabaw w Przyborowie jest przestrzenią publiczną.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Piłka jest kulą, plac zabaw w Wińsku jest
przestrzenią publiczną, plac zabaw w Przyborowie jest przestrzenią publiczną (…)
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; (…) dokumenty są tylko właściwych naborów nie
ma. Jeszcze nie ma ale dokumenty są ważne kilka lat. W związku z tym czekamy na takie
przedsięwzięcie w które z tymi dokumentami możemy się wbić. Możemy także robić to
przedsięwzięcie ze środków własnych lub ze środków pożyczonych lub z obligacji z rożnych
innych źródeł, bo są dokumenty i jesteśmy gotowi. Tyle że naborów nie ma, proszę zajrzeć na
PROW, Urząd Marszałkowski nie ma naborów na przestrzeń publiczną jako program. Jest na
obiekty pełniące funkcje kulturalne i obiekty zabytkowe i budownictwa tradycyjnego. W
niektórych województwach nie ma na zabytki a jest na przestrzeń publiczną o tym decyduje
zarząd województwa i ku mojej rozpaczy dowiedziałam się na szkoleniu chyba trzy miesiące
temu, że przestrzeń publiczna jest wyeliminowana bo także z przestrzeni publicznej
chcieliśmy startować na remonty, rewitalizację w Konarach tam gdzie jest pomnik pierwszej
cukrowni itd.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Z tego co pamiętam w ubiegłym roku z tych
środków z Odnowy Wsi zostało zabezpieczone środki i żaden radny się temu nie sprzeciwiał
na remont dróg polnych pomiędzy Piskorzyną, Grzeszynem potem do Białkowa i byliśmy o
tym fakcie poinformowani wcześniej, radni jak najbardziej podjęli decyzję, że tak wyrażamy
zgodę. W tym momencie dostajemy właściwie tydzień przed ostatecznym terminem, dzisiaj
jest sesja a 12 marca jest w poniedziałek, właściwie do 12-go jest czas żeby te środki
zabezpieczyć na Odnowę Wsi i stawia nas Pani pod ścianą, że albo musimy zabezpieczyć te
środki konkretnie na Przyborów na plac zabaw a ja się pytam o inne place zabaw. Dlaczego
akurat Przyborów? W dalszym ciągu tego nie rozumiem, jeżeli mieliśmy projekt rewitalizacji
całościowy na kwotę prawie 600.000zł i on był cały czas w budżecie mieliśmy tam
zabezpieczone środki na wkład własny i to wszyscy radni rozumieli, że ten projekt musi
zostać w budżecie, że czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu z
rewitalizacji było półtora miesiąca temu i było dostatecznie dużo czasu, w międzyczasie była
jedna sesja nadzwyczajna ale była sesja na której można było porozmawiać na co chcemy z
Odnowy Wsi złożyć. Bo w tym momencie jeżeli jest projekt na Przyborów na kwotę 600.000
to dla manie w tym momencie takie dzielenie to jest rozdrabnianie tego projektu a uważam,
że tą kwotę można przeznaczyć na coś innego i te zbiorniki o których była mowa czyli
zabezpieczenie mieszkańców w wodę pitną, radny z Krzelowa bardzo za tym pomysłem
optował, nawet w styczniu prosiliśmy Panią Wójt żeby na kolejną sesję zaprosiła Pani
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Kierownika Zakładu Gospodarki Kumunalnej żeby porozmawiać na ten temat, temat nagle
jakoś ucichł a tutaj mamy do budżetu wrzucone 18.000 na chodnik w Rajczynie o który nawet
Pani sołtys czy Pani radna z tamtego terenu do projektu budżetu nawet się nie upominała,
Pani również w swoim projekcie budżetu również nie ujęła tego chodnika w Rajczynie a teraz
nagle w marcu, nagle jest potrzeba bo 18.000 musi być nagle na chodnik, wszyscy sobie
przypomnieli o chodniku w Rajczynie. Ja uważam, że te 18.000 na chodnik w Rajczynie i ta
kwota 60.000 przeznaczona na, przeznaczona z tych środków o które wnioskował radny
Tolisz to jest akurat kwota 78.000 plus 50.000 które mamy już zabezpieczone, to akurat jest
chyba wystarczająca kwota Panie radny na remont tych dwóch zbiorników.
Radny Lech Pawłowski; 140, po 70 jeden zbiornik, 70 i 70 to wychodzi 140 a nie 128.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mam nadzieję, że to będzie jakiś kamyczek do
kolejnego ogródka i że w tym momencie uda się to wykonać. Żeby nie stracić tego wniosku o
tą Odnowę Wsi bo z tego co kojarzę w ramach Odnowy Wsi również można włączać projekty
związane z remontami świetlic więc jeżeli czas jest do poniedziałku a mamy zabezpieczone
120.000 na remont świetlicy w Baszynie, to może na przykład to ująć jako wkład własny i
tutaj zgłosić. Dzisiaj sołtys Baszyna mówił, że cztery firmy wyceniały remont dachu i
elewacji to wszyscy mówią, że to jednak jest zbyt mała kwota być może nawet na sam remont
dachu i 150.000 by się przydało. Sesja się skończy, proszę się sprężyć i do poniedziałku
złożyć taki wniosek zaktualizowany.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Przepraszam tym językiem Pan mówił do kogo,
proszę się sprężyc?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nie zrozumiała Pani tego?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Do kogo Pan mówił tym językiem, proszę się
sprężyc? To nie jest język którym się powinien Pan zwracać do wójta.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, jeżeli ja miałbym Pani zwracać
uwagę na Pani język i w jaki sposób nie powinna się Pani zwracać do radnych? Co chwilę
musiałbym zwracać Pani uwagę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Teraz to ja Panu zwróciłam uwagę. Co to znaczy?
Do kogo Pan się zwraca? Jak Pan sobie wyobrażą, że co, że będziemy dokumentację robić
przez weekend? To jest typowe dziel i rządź. Daj dla Baszyna, zabierz dla Przyborowa. Tu
będą nie lubili, tu będą lubili. To jest zarządzanie Pana metodą. Pana metody zarządcze się nie
sprawdziły w innych miejscach, niech Pan nam gminy nie psuje.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wracamy do obrad, jest wniosek radnego
Tolisza o przeniesienie kwoty 60.000zł na zbiorniki stacji uzdatniania wody, czy ktoś z
Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały?
Radny Maciej Kiałka; Bardzo uważnie przysłuchiwałem się dyskusji Państwa. Z przykrością
muszę stwierdzić, że w obecnej kadencji miejscowość Przyborów nie została w żadnym
projekcie budżetu ujęta i zrealizowana. Z przykrością stwierdzam, że przez 3,5 roku gdy
dyskutowaliśmy nad potrzebami inwestycyjnymi w rożnych miejscowościach zawsze byłem
za. Nie ważne czy ta inwestycja była bardziej potrzebna czy mniej potrzebna ale ukazałem, że
inwestycje każdej miejscowości są jak najbardziej potrzebne. Po prostu uważałem na tej
zasadzie, że taką mam cechę, że po prostu życzę innym, bo w końcu kiedyś ja i moi
mieszkańcy jakiś inwestycji się doczekają i dostaną. Z przykrością muszę stwierdzić bo Pan
Przewodniczący omawiając, pracując nad budżetem na bieżący rok stwierdził, że bardzo mu
się ten pomysł rewitalizacji Przyborowa podoba i bardzo trzyma kciuki. No okazuje się, że
teraz śmiem twierdzić, że trzymał Pan kciuki bardzo nieszczerze, bo niestety nie dostaliśmy
tej dotacji. Ja rozumiem, możemy się sprzeczać nad argumentami nad tym zadaniem jednym,
drugim bo przez tyle lat nauczono mnie, że jedno zadanie wypiera drugie zadanie, bo jest
bardziej pilne, bardzo ważne, ale teraz widzę, że Państwo nie macie wyrobionego żadnego
zdania, po prostu motacie się, odbijacie piłeczkę z prawej w lewo, może chodnik, może drugą
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stronę chodnika, może jakiś zbiornik wodny, może jeszcze co innego, wszystko tylko żeby nie
w Przyborowie. Czy ci mieszkańcy Przyborowa, nie chcę obrażać nikogo z tej strefy takiej
bardziej ubogiej, niestety znaleźliśmy się w tym planie rewitalizacji to nie przynosi nam
chluby i sławy bo po prostu stan bezrobocia, stan ubóstwa jest tak duży, że po prostu jak Pan
dr Ferenc tłumaczył to po prostu znaleźliśmy się dzięki niechlubnym statystykom
znaleźliśmy się w tej rewitalizacji. Dlatego uważam, że nie wyciągam po jakąś jałmużnę do
Gminy, bo po prostu tak jak ciągle się mówiło, że przedtem krytykowaliście Państwo, że robi
się coś, czy Pani Wójt robi coś co pociąga się tylko i wyciąga pieniądze z budżetu gminnego.
Tutaj macie Państwo na tacy podane 30.000 do 30.000. Czy przez te 4 lata tej kadencji te
30.000 dla Przyborowa się nie należą? Zostawiam to Państwa ocenie.
Radna Jolanta Rafałko; Chciałam zapytać o tą nazwę czy to jest utworzenie, już pytałam na
komisji ale dalej mnie nurtuje ten temat czy za utworzeniem Centrum Turystycznego Krainy
Łagów Odrzańskich idzie później utworzenie jakiejś jednostki, która będzie miała projekt
organizacyjny, statut czy to sama nazwa bo tych rzeczy nie rozumiem. Czy sama nazwa żeby
tabliczkę powiesić na danym budynku i jest Centrum Turystyczne Krainy, czy będziemy
później w fakcie takim dokonanym, że musimy zatwierdzić projekt organizacyjny, jakaś
jednostka czy coś powstanie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Była taka jednostka ale ją zlikwidowaliście w
związku z tym zapewne zarządzać będzie całym mieniem Referat Edukacji, Kultury i Sportu
czyli Monika Myrdzio. To Państwa decyzja.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W takim razie poddaję pod głosowanie wniosek
radnego Tolisza dotyczący przesunięcia kwoty 60.000zł na zabezpieczenie zbiorników (…)
Radny Lech Pawłowski; Wymiana zbiorników retencji.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Mam pytanie do radnego Lecha Pawłowskiego, czy
problem fatalnego stanu naszego systemu zaopatrzenia w wodę zostanie rozwiązany przez to,
że zrezygnujemy z Odnowy Wsi Dolnośląskiej?
Radny Lech Pawłowski; Absolutnie nie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Potrzebne są środki na bardzo wiele innych rzeczy,
które były wymieniane w niezbędnych zakupach do budżetu na rok 2018, więc przesunięcie
tych środków służy w tym momencie ukaraniu Przyborowa, zabraniu Kiałce a nie rozwiązuje
problemu wody w Gminie Wińsko, tak?
Radny Lech Pawłowski; Tak jest.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Poza tym tu nie będzie żadnego dofinansowania, to
są wyłącznie środki własne, tracimy 30.000 na Odnowę Wsi jeśli dzisiaj te 60.000 nie będą
zapisane na Odnowę Wsi.
Radny Lech Pawłowski; Nie ważniejsze jest bo stracimy pieniądze tam, na zbiorniki się
znajdą bo muszą się znaleźć ale nie z tego.
Radny Stanisław Tolisz; Gdzie się znajdą?
Radny Lech Pawłowski; Znajdą się, weźmiemy pożyczkę.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
przerwa 10.43-10.50
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wracamy do obrad. Jesteśmy dalej w punkcie
zmian uchwały budżetowej, przypomnę Państwu, że ta uchwała w swoich zapisach ma takie
pozycje, zmniejszenie dochodów o kwotę 444.937 zł w związku z tym, że projekt
rewitalizacji przestrzeni publicznej w Przyborowie nie uzyskał dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego. Z kolei dofinansowanie otrzymał projekt o nazwie
„Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu
Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz
rewitalizacja boiska”. Projekt ten przypominam nawet nie był ostatnio nie jest nawet w
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budżecie więc powinien zostać wpisany jeżeli chcemy podpisać umowę na ten projekt.
Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 150.000zł w związku ze złożeniem wniosku do
Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i
wyposażenie przestrzeni rekreacyjno - sportowej we wsi Konary wraz z remontem i
oznakowaniem szlaków pieszo - rowerowych Konary - Słup i Konary - Moczydlnica
Klasztorna”. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60.000zł (...) na ogrodzenie i
modernizację placu zabaw oraz montaż barier zabezpieczających brzeg stawu od strony sceny
i grilla w Przyborowie. To są najważniejsze zapisy oraz jeszcze 18.518zł na wykonanie
chodnika w miejscowości Rajczyn. Padł wniosek radnego Tolisza, o to żeby kwotę 60.000zł
zabezpieczoną na remont i modernizację placu zabaw w Przyborowie przesunąć na zadanie
związane z wymianą zbiornika SUW w Boraszycach Wielkich.
Radny Stanisław Tolisz; Podtrzymuję ten wniosek i składam następny, jeżeli z tego co
usłyszałem, że to będzie za mała kwota to jeszcze proponuję żeby z paragrafu 60016
„Wykonanie chodnika w miejscowości Rajczyn” też przenieść na wymianę zbiornika.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przystępujemy do głosowania, kto z
Państwa jest za pierwszą propozycją, żeby kwotę 60.000zł przenieść na zadanie związane
z wymianą zbiornika SUW, proszę o podniesienie ręki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
8 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb kolejny wniosek dotyczący przeniesienia
kwoty 18.518,42zł z zadania „Wykonanie chodnika w miejscowości Rajczyn” również na
wymianę tych zbiorników SUW. Kto z Państwa jest za tą propozycją proszę o
podniesienie ręki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
8 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie projekt uchwały w
tej sprawie z poprawkami.
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.7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Obrady sesji opuściła Podinspektor Paulina Rudnicka
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
8 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
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Ad.8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI. (Wińsko)
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dyskutowaliśmy na ten temat na komisjach, ja
od czasu komisji również nie zmieniłem swojego zdania, w dalszym ciągu podtrzymuję swoje
zdanie, że każdą tego typu zabytkową substancję powinniśmy ratować bo jest ich coraz mniej
na terenie naszej Gminy.
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
2 radnych, przeciw głosowało 8 radnych, wstrzymało się od głosowania 4 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA
PODJĘTA.
Ad.9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI. (Baszyn)
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Obrady sesji popuścił radny Daniel Moczydłowski
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY
MIEJSCOWOŚCI WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
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STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
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Ad.11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU ZAPOBIEGAJĄCEGO
BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT
ORAZ
OPIEKI
NAD
ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMI NA TERENIE GMINY WIŃSKO W 2018 R.
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 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ 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 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIA
SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ
GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska zgłosiła autopoprawkę w projekcie uchwały w §1 pkt 1
„stanowiącej własność” , w §5 „wykonanie uchwały powierza się”
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie z poprawkami
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY WIŃSKO NA OKRĘGI
WYBORCZE, USTALENIA ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH
WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
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Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Poprzedni obowiązujący podział na okręgi wyborcze
w ocenie Delegatury był nieprawidłowy ponieważ współczynnik, który jest przyjmowany do
ustanawiania okręgów jeśli chodzi o nasze dwie miejscowości Małowice i Orzeszków był na
tyle duży, że można było te miejscowości rozdzielić. Jak do tej pory Małowice i Orzeszków
stanowiły jeden okręg wyborczy, w tej chwili zgodnie z projektem Wójta zostały te
miejscowości rozdzielone, Małowice stanowi okręg wyborczy nr 13 natomiast Orzeszków
stanowi zgodnie z projektem Wójta okręg wyborczy nr 12. Ponadto do okręgu 9 do sołectwa
Krzelów dopisano z wsią Młoty, ponieważ zgodnie z naszym statutem jest to sołectwo z wsią
Młoty i należało to poprawić. Pozostałe zmiany to w okręgu wyborczym sołectwo Głębowice
z wsią Trzcinica Wołowska było dopisane Aleksandrowice, Staszowice, Turzany. Do okręgu
wyborczego nr 8 dodano Morzynę, z okręgu 15 natomiast wyłączono Aleksandrowice,
Staszowice, Turzany. Do okręgu 9 dodano Młoty z okręgu 12. Do 10 okręgu dodano
Buszkowice Małe. Okręg 12 stał się okręgiem 11 bez wsi Młoty. Okręg Orzeszków jest
nowym okręgiem. Okręg Małowice również nowy. Okręg 14 dodano tutaj wsie Wyszęcice i
Gryżyce. Okręg 15 wyłączono Morzynę.
Radny Maciej Kiałka; Przed chwilą otrzymaliśmy z tego wynika jakby nowy projekt uchwały
i uważam, że jak już się drukowało coś to już powinno się wydrukować aktualne zapisy a nie
ze skreśleniami, które nie za bardzo się pokrywają.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie radny, to jest tylko pewnego rodzaju
propozycja, którą miałem dopiero zamiar zgłosić. Więc to nie jest żaden oficjalny dokument.
Przypomnę, że na ostatnich komisjach na wniosek radnego Moczydłowskiego komisja
przegłosowała poprawki w tym projekcie uchwały. Z tego wniosku, który został Państwu
przekazany, to co Państwo mają przed sobą, to nie jest wniosek radnego Moczydłowskiego, to
ja przygotowałem, zaraz o tym powiem dlaczego w ten sposób przygotowałem. Chciałem
teraz przedstawić wniosek radnego Moczydłowskiego. We wniosku radnego
Moczydłowskiego okręg nr 1,2,3,4, jest bez zmian w okręgu nr 5 zostają wykreślone
Boraszyce Wielkie i w tym wniosku który mają Państwo przed sobą, który ja troszeczkę
zaktualizowałem te Boraszyce Wielkie również są wykreślone. W okręgu nr 6 w porównaniu
do wniosku radnego Moczydłowskiego ja zgłaszam wniosek o dopisanie do tego okręgu
Morzyny ze względu na to, że po komisjach we wtorek, w środę wysłałem ten projekt
uchwały do Komisarza Wyborczego i zwrócono mi uwagę, że Morzyna nie może być tak jak
była do tej pory, ponieważ nie graniczy z żadnym z tych okręgów, czyli nie może być z
Brzózką, Rudawą, Smogorzowem Wielkim czy Smogorzówkiem. Jedyna możliwość to jest
dołączenie Morzyny do okręgu nr 6 albo do okręgu nr 8, ponieważ Morzyna graniczy z
Grzeszynem, Stryjnem oraz Węglewem i Białawami. Dlatego ja w dniu dzisiejszym zgłaszam
wniosek, żeby w okręgu 6 dopisać Morzynę, w okręgu 7 to co było przegłosowane na
komisjach czyli zostają Głębowice z Trzcinicą a Aleksandrowice, Staszowice i Turzany
wracają do okręgu nr 8, który w tym układzie wyglądałby w ten sposób; Białawy Małe ze
wsią Białawy, Białawy Wielkie ze wsią Czaplice, Węglewo, Aleksandrowice, Staszowice,
Turzany. Potem mamy 9 Krzelów ze wsią Młoty. Okręg 10 miejscowości; Przyborów,
Buszkowice Małe, Budków, Dąbie, Rajczyn bez Iwna. Okręg 11 sołectwo Konary i
Moczydlnica Klasztorna. Okręg 12 Orzeszków. Okręg 13 Małowice i Iwno, czyli tutaj byłaby
zmiana dopisujemy Iwno. Okręg 14 Gryżyce, Wyszęcice, Boraszyce Wielkie bez
miejscowości Budków, Dąbie, Rajczyn. Okręg 15 sołectwa; Brzózka ze wsią Mysłoszów,
Rudawa ze wsią Gołaszów, Smogorzów Wielki i Smogorzówek.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
przerwa 11.18-11.25
Obrady sesji opuściła Skarbnik Gminy Anna Kupczyk

26
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jeszcze raz odczytam miejscowości, ulice w
okręgach wyborczych i to będzie oficjalny mój wniosek do zmiany podziału Gminy Wińsko
na okręgi wyborcze. Bardzo proszę Państwa o uwagę, żebyśmy nie przeoczyli żadnej
miejscowości. Okręg wyborczy nr 1 Sołectwo: Wińsko (ulice: 8-Maja, Kościielna, Kościuszki,
Mickiewicza, Ogrodowa, Parkowa, Plac Wolności, Robotnicza, Sadowa, Szkolna,
Wschodnia). Tutaj nasuwa mi się też pytanie, czy ta ulica Dębowa którą w dniu dzisiejszym
uchwaliliśmy też nie powinna się znaleźć w tych okręgach.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Uchwała nie weszła w życie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli będziemy potem zmieniać tą uchwałę na
kolejnej sesji. Sołectwo: Wińsko (ulice: Kwiatowa, Nowa, Polna, Przemysłowa, Słoneczna,
Spokojna, Witosa). Okręg wyborczy nr 3 (ulica: Akacjowa, Ciemna, Marszałka Piłsudskiego,
Rawicka, Rolna, Zjazdowa) z wsią Rogówek. Okręg wyborczy nr 4 Kozowo, Łazy, Rogów
Wołowski, Węgrzce, Wrzeszów. Okręg wyborczy nr 5 Baszyn, Boraszyce Małe,
Chwałkowice, Domanice, Jakubikowice, Słup. Przypominam że Boraszyce Wielkie są
wykreślone, okręg zostaje bez zmian. Okręg nr 6 sołectwo Grzeszyn z wsią Białków,
Kleszczowice, Piskorzyna z Narokowem, Stryjno oraz propozycja Morzyny w tym okręgu.
Okręg nr 7 sołectwo Głębowice z wsią Trzcinica Wołowska, czyli dokładnie tak jak było to w
ostatnich latach, wykreślamy stąd Aleksandrowice, Staszowice i Turzany. Okręg nr 8 Białawy
Małe z wsią Białawy, Białawy Wielkie z wsią Czaplice, wykreślamy Morzynę, Węglewo
zostawiamy, dodajemy Aleksandrowice, Staszowice, Turzany. Czyli okręg miałby również
taki sam kształt jak ostatnio. Okręg wyborczy nr 9 sołectwo Krzelów z wsią Młoty. Młoty
były poprzednio razem z Konarami i Moczydlnicą. Okręg wyborczy nr 10 sołectwo
Przyborów, Buszkowice Małe, Budków, Dąbie, Rajczyn bez Iwna. Okręg wyborczy nr 11
Konary, Moczydlnica Klasztorna. Okręg wyborczy nr 12 Orzeszków. Okręg wyborczy nr 13
Małowice oraz Iwno. Okręg wyborczy nr 14 Gryżyce, Wyszęcice, Boraszyce Wielkie, czyli
dokładnie tak samo jak było to w ostatnich latach, wykreślamy stąd Buków, Dąbie, Rajczyn.
Okręg wyborczy nr 15 Brzózka z Mysłoszowem, Rudawa z Gołaszowem, Smogorzów
Wielki, Smogorzówek.
Czy są jakieś Państwa uwagi co do tej propozycji? W takim razie przystępujemy do
głosowania, kto z Państwa jest za tym, żeby te moje propozycje wprowadzić do uchwały
dotyczącej podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
7 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że moje propozycje zostały
przyjęte do tej uchwały. W takim razie w uzasadnieniu żeby nie przedłużać tego uzasadnienia,
zmienilibyśmy uzasadnienie w ten sposób, że w przedmiotowej uchwale wprowadzono
zmiany jak w załączniku. Tak żeby nie wpisywać literalnie, po kolei (…) nie przepisywać
tego, załącznik do uchwały jest formą uzasadnienia. Zmiany są zgodne z nowelizowanym
Kodeksem Wyborczym. Biorąc powyższe pod uwagę konieczne jest podjęcie niniejszej
uchwały. Tak brzmiałoby uzasadnienie. Jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś uwagi co do tego
projektu, było trochę głosów przeciwnych, to bardzo proszę żebyśmy wspólnie na ten temat
podyskutowali. Jeżeli nie w takim razie proszę przewodniczących komisji o przedstawienie
wyników głosowań z komisji.
Chwilowo salę obrad opuściła radna Joanna Skoczylas
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb - poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie z poprawkami.
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
7 radnych, przeciw głosowało 5 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta
Ad.15.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XLVII/350/2017
RADY GMINY WIŃSKO Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2017R. W SPRAWIE
"PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIŃSKO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
ORAZ
INNYMI
PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2018".
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 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
12 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta
Ad.16.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA "DIAGNOZY POTRZEB
EDUKACYJNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE 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 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
12 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta
Ad.17.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI
ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
12 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta
Ad.18.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI
OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I SPORTU.
Radny Maciej Kiałka; Na komisjach wnosiłem o wykreślenie w 4 punkcie podpunktu 3
Analiza projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ze względu na to, że kończy się kadencja i
praktycznie obecna Rada czy obecna Komisja nie będzie miała takiej możliwości.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb: Jesteśmy przy Komisji Oświaty.
Radny Maciej Kiałka; Przepraszam.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb: Chociaż tutaj w tym planie też jest rozpatrzenie
w IV kwartale i zaopiniowanie uchwały budżetowej, ale tak to zostało przegłosowane na
komisjach.
Na salę obrad powróciła radna Joanna Skoczylas
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta
Ad.19.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI
REWIZYJNEJ NA 2018 ROK.
Obrady sesji opuściła Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica
Radna Jolanta Rafałko zgłosiła autopoprawkę w podstawie prawnej Dz.U. z 2017r poz. 1875
z e z m.
Głos zabrał Radny Maciej Kiałka; Chciałbym rozszerzyć plan pracy Komisji Rewizyjnej ze
względu na ciągłe dociekliwości związane z dotacją dla stowarzyszenia „Nad stawami”.
Chciałbym wnioskować o wprowadzenie zapisu kontroli rozliczenia dotacji na 2017 rok dla
stowarzyszenia „Nad stawami”, ze względu na to, że widzę, że Pani Przewodnicząca coś
sugeruje mi, ja to tak odbieram. Odnoszę wrażenie, że Pani Przewodnicząca ma pretensje czy
żal, że nie została zaproszona na obóz sportowo -rekreacyjno- szkoleniowy do Kołobrzegu i
dlatego tak nagminnie domaga się wszelkich wyjaśnień.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Mecenasie tak można literalnie wpisać
kontrola rozliczenia dotacji konkretnego stowarzyszenia?
Radna Jolanta Rafałko; Nie widzę potrzeby.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Tak.
Radna Jolanta Rafałko; Nie mam żadnych pretensji. Do Kołobrzegu jeżdżę prywatnie.
Pytałam się dlatego, że byłam ciekawa czy zostały te pieniądze rozliczone, oddane. W
zeszłym roku zadałam to pytanie to Pan powiedział, że ma Pan czas do końca roku żeby się
z tego rozliczyć, i w tym roku dlatego ponowiłam to pytanie i uważam, że nie ma takiej
potrzeby dlatego, że do końca maja dostaniemy sprawozdanie, rozliczenie jaka jest
współpraca z organizacjami pozarządowymi, na co te pieniądze idą (...), więc myślę, że to
będzie ujęte i nie widzę potrzeby żeby Komisja Rewizyjna nad tym pracowała osobno.
Radny Maciej Kiałka; Uważam, że w zeszłym roku jak omawiałem ten temat wywołany do
tablicy można powiedzieć, nie ja powinienem się tłumaczyć ale prezes stowarzyszenia
powinien Państwu te informacje przedstawiać, ale wtenczas już definitywnie mówiłem, bo to
był okres gdzie pieniądze zostały z powrotem przekazane na konto Urzędu Gminy i wtenczas
wyraźnie powiedziałem, że po prostu pozostała część niewykorzystanych środków została
wpłacona na konto Gminy. Więc nie widzę potrzeby ponownego tematu na ostatniej komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W którym kwartale miałaby odbyć się ta
kontrola?
Radny Maciej Kiałka; W trzecim, może być w drugim, im wcześniej tym lepiej.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wniosek złożony
przez radnego Kiałkę o rozszerzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej o kontrolę
wydatków stowarzyszenia „Nad stawami” za rok 2017.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 5 radnych,
przeciw głosowało 6 radnych, wstrzymało się od głosowania 2 radnych
WNIOSEK NIE ZOSTAŁ PODJĘYTY
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta
Ad.20.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI
BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG, PLANOWANIA I INICJATYW
GOSPODARCZYCH.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta
Ad.21.
INTERPELACJE, ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI
Radny Józef Kaczmarek; Pani Sekretarz mam pytanie do Pani Wójt której nie ma. Wpłynęło
do Gminy pismo z klubu sportowego „Zryw” na użyczenie działki tam gdzie jest boisko. Do
dnia dzisiejszego nie dostali odpowiedzi, może Pani sprawdzić dlaczego?
Radna Joanna Skoczylas; Szkoda, że nie ma Pani Wójt bo chciałam zapytać ale być może
Pani będzie się orientować, czy Pani Wójt skontaktowała się może z sołtysem i nastąpiła jakaś
decyzja jeżeli chodzi o zebranie w Orzeszkowie z mieszkańcami, dotyczące wymiany
wodociągu?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Nie mam takich informacji Pani radna, nie wiem,
mogę dopytać Panią Wójt, ewentualnie dam znać.
Radna Jolanta Rafałko; Chciałam ponowić pytanie bo nie dostaliśmy jasnej odpowiedzi o
mieszkanie, które Komisja Mienia przyznała dla Pani C..., to jest na ulicy Rolnej okazało się,
że to jest mieszkanie służbowe. (…) Co w tej sprawie jest zrobione?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; To jest interpelacja, zapytanie, bo nie wiem Pani
radna?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proponuję, żeby to miało formę oficjalnie
interpelacji, żeby Pani złożyła na piśmie do mnie, ja to przekażę Pani Wójt i wtedy
doczekamy się odpowiedzi pisemnej.
Ad.22.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wobec wyczerpania porządku dziennego sesji
zamykam obrady 54 sesji Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

