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PPrroottookkóółł  nnrr  5544//22001188  

zz  sseessjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  ww  WWiińńsskkuu  

ooddbbyytteejj  ww  ddnniiuu  0099  mmaarrccaa  22001188  rrookkuu 
 

Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 8
45

 i zakończono o godz. 11
45

 

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.  

  

AAdd..11    

OOTTWWAARRCCIIEE  SSEESSJJII 
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;  

11..  Paulina Rudnicka   - Podinspektor ds. funduszu sołeckiego i infrastruktury      

                                                        technicznej, p.o. kierownik Referatu Inwestycji                                              

                                                        i Rozwoju. 

 

AAdd..22  

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOPPOONNOOWWAANNEEGGOO    PPOORRZZĄĄDDKKUU  OOBBRRAADD   

 

PPrrooppoonnoowwaannyy  ppoorrzząąddeekk  oobbrraadd:: 

11..  Otwarcie sesji. 

22..  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

33..  Przyjęcie protokołu  z LII i LIII sesji. 

44..  Informacje i komunikaty. 

55..  Dyskusja sołtysów. 

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

77..  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko. 

88..  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Wińsko) 

99..  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Baszyn) 

1100..  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wińsko. 

1111..  Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych  na terenie Gminy 

Wińsko. 

1122..  Podjęcie uchwały w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wińsko w 2018 r. 

1133..  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych stanowiących 

własność Gminy Wińsko. 

1144..  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wińsko. 

1155..  Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  w każdym okręgu. 

1166..  Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.   

1177..  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". 

1188..  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Diagnozy potrzeb edukacyjnych w szkołach  

podstawowych w Gminie Wińsko". 

1199..  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Gruntami i Ochrony Środowiska. 

2200..  Interpelacje, zapytania  oraz wolne wnioski. 

2211..  Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

RRaaddnnyy  DDaanniieell  MMoocczzyyddłłoowwsskkii  zzaawwnniioosskkoowwaałł  ww  iimmiieenniiuu  KKoommiissjjii  OOśśwwiiaattyy  oo  rroozzsszzeerrzzeenniiee  

ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  oo  pprroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  rroocczznneeggoo  ppllaannuu  pprraaccyy  KKoommiissjjii  OOśśwwiiaattyy,,  KKuullttuurryy,,  

ZZddrroowwiiaa,,  PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj  ii  SSppoorrttuu..  

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo  zzaawwnniioosskkoowwaałłaa  oo  rroozzsszzeerrzzeenniiee  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  oo  pprroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  

sspprraawwiiee  rroocczznneeggoo  ppllaannuu  pprraaccyy  KKoommiissjjii    RReewwiizzyyjjnneejj  nnaa  22001188  rrookk..  WW  iimmiieenniiuu  rraaddnneejj  ŻŻeelliiźźnniiaakk    

zzaawwnniioosskkoowwaałłaa  oo  rroozzsszzeerrzzeenniiee  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  oo  pprroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  rroocczznneeggoo  ppllaannuu  

pprraaccyy  KKoommiissjjii  BBuuddżżeettuu,,  FFiinnaannssóóww,,  HHaannddlluu,,  UUssłłuugg,,  PPllaannoowwaanniiaa  ii  IInniiccjjaattyyww  GGoossppooddaarrcczzyycchh..  

NNaassttęęppnniiee  zzaawwnniioosskkoowwaałłaa  oo  wwyyccooffaanniiee  zz  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  ppuunnkkttuu  1133  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  ww  

sspprraawwiiee  sspprrzzeeddaażżyy  nniieerruucchhoommoośśccii  kkoommuunnaallnnyycchh  ssttaannoowwiiąąccyycchh  wwłłaassnnoośśćć  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo..  

NNaa  oobbrraaddyy  sseessjjii  pprrzzyybbyyłłaa  rraaddnnaa  BBaarrbbaarraa  ŻŻeelliiźźnniiaakk  ((88
5500

)) 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb  wwsskkaazzaałł,,  żżee  ddoo  11  kkwwiieettnniiaa  RRaaddaa  mmaa  oobboowwiiąązzeekk  

ppooddjjąąćć  uucchhwwaałłęę  ddoottyycczząąccąą  ppooddzziiaałłuu  GGmmiinnyy  nnaa  ookkrręęggii  wwyybboorrcczzee,,  zz  ppooddzziiaałłeemm  GGmmiinnyy  nnaa  ssttaałłee  

oobbwwooddyy  ggłłoossoowwaanniiaa  mmoożżee  wwssttrrzzyymmaaćć  ssiięę  ddoo  11  mmaajjaa,,  zzaapprrooppoonnoowwaałł  wwiięęcc  bbyy  wwyyccooffaaćć  zz  

ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  ppuunnkktt  1166  ttjj..  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  ppooddzziiaałłuu  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  nnaa  ssttaałłee  

oobbwwooddyy  ggłłoossoowwaanniiaa,,  uussttaalleenniiaa  iicchh  nnuummeerróóww,,  ggrraanniicc  oorraazz  ssiieeddzziibb  oobbwwooddoowwyycchh  kkoommiissjjii  

wwyybboorrcczzyycchh..  

   

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie rozszerzenie 

porządku obrad o pprroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  rroocczznneeggoo  ppllaannuu  pprraaccyy  KKoommiissjjii  OOśśwwiiaattyy,,  

KKuullttuurryy,,  ZZddrroowwiiaa,,  PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj  ii  SSppoorrttuu..   

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 pprroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  rroocczznneeggoo  ppllaannuu  pprraaccyy  KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj  nnaa  

22001188  rrookk..   

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 pprroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  rroocczznneeggoo  ppllaannuu  pprraaccyy  KKoommiissjjii  BBuuddżżeettuu,,  

FFiinnaannssóóww,,  HHaannddlluu,,  UUssłłuugg,,  PPllaannoowwaanniiaa  ii  IInniiccjjaattyyww  GGoossppooddaarrcczzyycchh..  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1144  rraaddnnyycchh,,  zzaa  rroozzsszzeerrzzeenniieemm  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  oo  ww//ww  

pprroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ggłłoossoowwaałłoo  1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wycofanie z 

porządku obrad pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy    ww  sspprraawwiiee    sspprrzzeeddaażżyy  nniieerruucchhoommoośśccii  kkoommuunnaallnnyycchh  

ssttaannoowwiiąąccyycchh  wwłłaassnnoośśćć  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo.. 

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 pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  ppooddzziiaałłuu  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  nnaa  ssttaałłee  oobbwwooddyy  

ggłłoossoowwaanniiaa,,  uussttaalleenniiaa  iicchh  nnuummeerróóww,,  ggrraanniicc  oorraazz  ssiieeddzziibb  oobbwwooddoowwyycchh  kkoommiissjjii  wwyybboorrcczzyycchh.. 

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. 

 

PPoorrzząąddeekk  oobbrraadd  zz  ppoopprraawwkkaammii:: 

11..  Otwarcie sesji. 

22..  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

33..  Przyjęcie protokołu  z LII i LIII sesji. 

44..  Informacje i komunikaty. 

55..  Dyskusja sołtysów. 

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

77..  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko. 

88..  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Wińsko) 

99..  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Baszyn) 

1100..  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wińsko. 

1111..  Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych  na terenie Gminy 

Wińsko. 

1122..  Podjęcie uchwały w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wińsko w 2018 r. 

1133..  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wińsko. 

1144..  Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  w każdym okręgu. 

1155..  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". 

1166..  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Diagnozy potrzeb edukacyjnych w szkołach  

podstawowych w Gminie Wińsko". 

1177..  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Gruntami i Ochrony Środowiska. 

1188..  Podjęcie uchwały ww  sspprraawwiiee  rroocczznneeggoo  ppllaannuu  pprraaccyy  KKoommiissjjii  OOśśwwiiaattyy,,  KKuullttuurryy,,  ZZddrroowwiiaa,,  

PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj  ii  SSppoorrttuu.. 

1199..  Podjęcie uchwały ww  sspprraawwiiee  rroocczznneeggoo  ppllaannuu  pprraaccyy  KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj  nnaa  22001188  rrookk.. 

2200..  Podjęcie uchwały ww  sspprraawwiiee  rroocczznneeggoo  ppllaannuu  pprraaccyy  KKoommiissjjii  BBuuddżżeettuu,,  FFiinnaannssóóww,,  HHaannddlluu,,  

UUssłłuugg,,  PPllaannoowwaanniiaa  ii  IInniiccjjaattyyww  GGoossppooddaarrcczzyycchh.. 

2211..  Interpelacje, zapytania  oraz wolne wnioski. 

2222..  Zakończenie sesji Rady Gminy. 
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RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo  pprrzzeekkaazzaałłaa,,  żżee  nnaassttąąppiiłłaa  ppoommyyłłkkaa,,  zzaawwnniioosskkoowwaałłaa    oo  wwyykkrreeśślleenniiee  zz  

ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  ppuunnkkttuu  1111  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  zzaassaadd  sspprrzzeeddaażżyy  mmiieesszzkkaańń  

kkoommuunnaallnnyycchh  nnaa  tteerreenniiee  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  ii  ppoozzoossttaawwiieenniiee  ww  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  ppuunnkkttuu  1133  PPooddjjęęcciiee  

uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee    sspprrzzeeddaażżyy  nniieerruucchhoommoośśccii  kkoommuunnaallnnyycchh  ssttaannoowwiiąąccyycchh  wwłłaassnnoośśćć  GGmmiinnyy  

WWiińńsskkoo..  

CChhwwiilloowwoo  ssaallęę  oobbrraadd  ooppuuśścciiłłaa  rraaddnnaa  JJooaannnnaa  SSkkoocczzyyllaass  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb  ww  sspprraawwiiee  wwnniioosskkuu  zzwwrróócciiłł  ssiięę  ddoo  MMeecceennaassaa..  

MMeecceennaass  MMaatteeuusszz  CChhlleebboowwsskkii  wwsskkaazzaałł,,  żżee  ww  kkaażżddeejj  cchhwwiillii  mmoożżnnaa  zzmmiieenniiaaćć  ppoorrzząąddeekk  oobbrraadd.. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przywrócenie do  

porządku obrad punktu 13 Podjęcie uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  sspprrzzeeddaażżyy  nniieerruucchhoommoośśccii  

kkoommuunnaallnnyycchh  ssttaannoowwiiąąccyycchh  wwłłaassnnoośśćć  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo..  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1133  rraaddnnyycchh,,  zzaa  pprrzzyywwrróócceenniieemm  ddoo  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  ww//ww  

pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ggłłoossoowwaałłoo  88  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  55  rraaddnnyycchh   
 

NNaa  ssaallęę  oobbrraadd  ppoowwrróócciiłłaa  rraaddnnaa  JJooaannnnaa  SSkkoocczzyyllaass 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wycofanie z 

porządku obrad pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy    ww  sspprraawwiiee    zzaassaadd  sspprrzzeeddaażżyy  mmiieesszzkkaańń  kkoommuunnaallnnyycchh  nnaa  

tteerreenniiee  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo..  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1144  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwyyccooffaanniieemm  zz  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  ww//ww  

pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ggłłoossoowwaałłoo  99  rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  55  rraaddnnyycchh   
 

PPoorrzząąddeekk  oobbrraadd  zz  ppoopprraawwkkaammii:: 

11..  Otwarcie sesji. 

22..  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

33..  Przyjęcie protokołu  z LII i LIII sesji. 

44..  Informacje i komunikaty. 

55..  Dyskusja sołtysów. 

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

77..  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko. 

88..  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Wińsko) 

99..  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Baszyn) 

1100..  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wińsko. 

1111..  Podjęcie uchwały w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wińsko w 2018 r. 

1122..  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych stanowiących 

własność Gminy Wińsko. 

1133..  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wińsko. 

1144..  Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  w każdym okręgu. 

1155..  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". 

1166..  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Diagnozy potrzeb edukacyjnych w szkołach  

podstawowych w Gminie Wińsko". 

1177..  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Gruntami i Ochrony Środowiska. 
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1188..  Podjęcie uchwały ww  sspprraawwiiee  rroocczznneeggoo  ppllaannuu  pprraaccyy  KKoommiissjjii  OOśśwwiiaattyy,,  KKuullttuurryy,,  ZZddrroowwiiaa,,  

PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj  ii  SSppoorrttuu.. 

1199..  Podjęcie uchwały ww  sspprraawwiiee  rroocczznneeggoo  ppllaannuu  pprraaccyy  KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj  nnaa  22001188  rrookk.. 

2200..  Podjęcie uchwały ww  sspprraawwiiee  rroocczznneeggoo  ppllaannuu  pprraaccyy  KKoommiissjjii  BBuuddżżeettuu,,  FFiinnaannssóóww,,  HHaannddlluu,,  

UUssłłuugg,,  PPllaannoowwaanniiaa  ii  IInniiccjjaattyyww  GGoossppooddaarrcczzyycchh.. 

2211..  Interpelacje, zapytania  oraz wolne wnioski. 

2222..  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.  

  
AAdd..33    

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  ZZ  LLIIII  ii  LLIIIIII    SSEESSJJII..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb  ppooiinnffoorrmmoowwaałł,,  żżee  pprroottookkoołłyy  bbyyłłyy  wwyyssłłaannee  

rraaddnnyymm,,  bbyyłłyy  wwyywwiieesszzoonnee  nnaa  ttaabblliiccyy  ooggłłoosszzeeńń  UUrrzzęędduu  GGmmiinnyy..    

  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu 

z LLIIII  sseessjjii  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1144  rraaddnnyycchh,,    zzaa  pprrzzyyjjęęcciieemm    pprroottookkoołłuu  zz  LLIIII  sseessjjii  

ggłłoossoowwaałłoo  1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu 

z LLIIIIII  sseessjjii  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1144  rraaddnnyycchh,,    zzaa  pprrzzyyjjęęcciieemm    pprroottookkoołłuu  zz  LLIIIIII  sseessjjii  

ggłłoossoowwaałłoo  1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..44..  

IINNFFOORRMMAACCJJEE  II  KKOOMMUUNNIIKKAATTYY  

  

IINNFFOORRMMAACCJJEE  WWÓÓJJTTAA  GGMMIINNYY  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  WW  ookkrreessiiee  mmiięęddzzyysseessyyjjnnyymm  zzaajjmmoowwaałłaamm  ssiięę  

ggłłóówwnniiee  zzaappiinnaanniieemm  sspprraaww  ddoottyycczząąccyycchh  dduużżyycchh  ppiieenniięęddzzyy  ddllaa  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo..  ZZaappiinnaanniieemm,,  

ppoonniieewwaażż  pprraaccee  nnaadd  iicchh  zzddoobbyywwaanniieemm  ttrrwwaałłyy  ii  mmiieessiiąąccee  ii  llaattaa,,  zzaalleeżżyy  oo  kkttóórryy  pprroojjeekktt  cchhooddzzii..  II  

ttaakk  ssffiinnaalliizzoowwaałłyyśśmmyy  zz  PPaanniiąą  SSkkaarrbbnniikk  ppooddppiissaanniiee  uummoowwyy  ddoottyycczząącceejj  TTuurryyssttyykkii  nnaa  sszzllaakkuu  

OOddrryy,,  ttoo  jjeesstt  ttoo  ccoo  ssiięę  rroozzppiinnaa  mmiięęddzzyy  BBuuddkkoowweemm  aa  RRaajjcczzyynneemm..  ZZoossttaałłyy  pprrzzyyggoottoowwaannee,,  

zzłłoożżoonnee  wwnniioosskkii  ddoo  DDoollnnoośślląąsskkiieeggoo  FFuunndduusszzuu  PPoommooccyy  RRoozzwwoojjoowweejj,,  ttoo  jjeesstt  115500..000000  ddaarroowwaannee  

mmaammyy  nnaa  ttoo  sszzaannssee,,  5500..000000  ggmmiinnnnee..  CCiieesszzęę  ssiięę,,  żżee  wwiiddzzęę  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  ssoołłeeccttww  kkttóórryycchh  ttee  

ppootteennccjjaallnnee  ppiieenniiąąddzzee  ddoottyycczząą..  PPoossttaarraamm  ssiięę  nniiee  mmóówwiićć  tteerraazz  oo  ttyymm  jjaakk  pprreeccyyzzyyjjnniiee  

sspprraawwddzzaalliiśśmmyy  llookkaall  ppoo  llookkaalluu,,  mmiieesszzkkaanniiaa  kkttóórree  nnaaddaajjąą  ssiięę  ddoo  sspprrzzeeddaażżyy  ppoonniieewwaażż  ppoopprroosszzęę  

ppóóźźnniieejj  oo  uuzzaassaaddnniieenniiee  PPaanniiąą  rraaddnnąą  RRaaffaałłkkoo,,  ddllaacczzeeggoo  zzggłłoossiiłłaa  wwnniioosseekk  oo  wwyykkrreeśślleenniiee  tteeggoo  

ppuunnkkttuu  zz  ddzziissiieejjsszzyycchh  oobbrraadd..  JJeesstteeśśmmyy  cchhyybbaa  jjeeddyynnąą  ggmmiinnąą  nniiee  ttyyllkkoo  ww  ookkoolliiccyy  aa  mmoożżee  ii  ww  

PPoollssccee,,  kkttóórraa  ww  tteejj  cchhwwiillii  nniiee  mmaa  uucchhwwaałłyy  ppoozzwwaallaajjąącceejj  sspprrzzeeddaaćć  mmiieesszzkkaańńccoomm  mmiieesszzkkaanniiaa  

kkttóórryycchh  uużżyywwaajjąą,,  kkttóórraa  ttoo  bbrraakk  tteejj  uucchhwwaałłyy  wwyymmuusszzaa  nnaa  ggmmiinniiee  ddaallsszzee  ppoonnoosszzeenniiee  kkoosszzttóóww  nnaa  

uuttrrzzyymmyywwaanniiee  wwssppóóllnnoott  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh,,  nnaa  nnaapprraawwyy  oopprróócczz  nnaajjmmnniieejjsszzyycchh,,  bbiieeżżąąccyycchh  ttyyppuu  

kkllaammkkaa,,  aallee  wwsszzeellkkiiee  ppoozzoossttaałłee  nnaapprraawwyy,,  ttoo  wwsszzyyssttkkoo  mmuussii  bbyyćć  ppookkrryywwaannee  pprrzzeezz  wwłłaaśścciicciieellaa  ii  

ddooppóókkii  wwłłaaśścciicciieelleemm  jjeesstt  GGmmiinnaa,,  ddooppóóttyy  GGmmiinnaa  mmuussii  zzaa  ttoo  ppłłaacciićć..  TTaakk  żżee  ccii  mmiieesszzkkaańńccyy,,  

kkttóórrzzyy  żżyyjjąą  nnaa  wwłłaassnnyymm,,  mmuusszząą  ssaammii  ssoobbiiee  wwsszzyyssttkkoo  nnaapprraawwiićć,,  mmaajjąą  pprraawwoo  mmiieećć  żżaall,,  żżee  zz  iicchh  

ppooddaattkkóóww  ooppłłaaccaannee  ssąą  nnaapprraawwyy  uu  ttyycchh  kkttóórrzzyy  tteeżż  cchhcciieelliibbyy  mmiieećć  wwłłaassnnee  aallee  nniiee  mmaajjąą  



6 

 

 

 

mmoożżlliiwwoośśccii  wwyykkuuppuu..  AAllee  nniieecchh  kkaażżddyy  ppooppaattrrzzyy  ccoo  ddllaa  nniieeggoo  jjeesstt  wwaażżnnee  ww  jjeeggoo  wwłłaassnnyymm  

żżyycciiuu,,  cczzyy  wwaażżnnaa  jjeesstt  wwłłaassnnoośśćć  ii  jjeejj  ssttaann,,  cczzyy  tteeżż  wwaażżnnee  ssąą  iinnnnee  rrzzeecczzyy..  TTaakkżżee  pprraawwaa  nnaasszzyycchh  

oobbyywwaatteellii,,  nnaasszzyycchh  mmiieesszzkkaańńccóóww  zzoossttaałłyy  pprrzzeezz  bbrraakk  tteejj  uucchhwwaałłyy  ppoo  rraazz  kkoolleejjnnyy,,  bboo  ttoo  jjuużż  jjeesstt  

ddrruuggiiee  ppooddeejjśścciiee  ww  kkttóórryymm  nniiee  uuddaałłoo  ssiięę  pprrzzeepprroowwaaddzziićć  tteejj  uucchhwwaałłyy,,  ppooddoobbnneejj  ddoo  tteejj  zz  1155--  ggoo  

rrookkuu  zzoossttaałłyy  bbaarrddzzoo  ww  tteenn  ssppoossóóbb  ooggrraanniicczzoonnee  aa  bbuuddżżeett  GGmmiinnyy,,  cczzyyllii  sskkaarrbb  nnaasszzeeggoo  mmiikkrroo  

ppaańńssttwwaa  zzoossttaajjee  nnaaddaall  wwyyssttaawwiioonnyy  nnaa  ddooddaattkkoowwee,,  nniieeppoottrrzzeebbnnee  kkoosszzttyy..  PPoommiijjaamm  ffaakktt,,  żżee  

sspprrzzeeddaaćć  mmiieesszzkkaanniiee  mmoożżnnaa  ttyyllkkoo  tteemmuu,,  kkttoo  mmaa  uummoowwęę  nnaa  cczzaass  nniieeookkrreeśślloonnyy  ii  kkttoo  zz  nniicczzyymm  

nniiee  zzaalleeggaa,,  ttaakk  jjaakk  ww  1155--ttyymm  rrookkuu  lluuddzziiee  bbrraallii  ppoożżyycczzkkii,,  cchhwwiillóówwkkii,,  ppoożżyycczzkkii  zz  pprraaccyy,,  zzbbiieerraallii  

oodd  rrooddzziinnyy  żżeebbyy  ooddddaaćć  zzaa  śśmmiieeccii,,  zzaa  wwooddęę,,  zzaa  cczzyynnsszz,,  zzaa  wwsszzyyssttkkoo  żżeebbyy  mmiieećć  cczzyyssttąą  kkaarrttęę  ii  

mmóócc  zzaa  1100%%  cczzyyllii  kkiillkkaa,,  kkiillkkaannaaśścciiee  ttyyssiięęccyy  wwyykkuuppiićć  mmiieesszzkkaanniiee  ii  pprrzzeejjąąćć  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć  

nnaadd  mmiieenniieemm  ww  kkttóórryymm  żżyyjjąą..    

WWaażżnnee  jjeesstt  ttaakkżżee  ttoo  ww  cczzyymm  nniiee  wwzziięęłłaamm  uuddzziiaałłuu,,  aa  ttoo  nniiee  wwzziięęłłaamm  uuddzziiaałłuu  ww  ssppoottkkaanniiuu  zz  

sszzeeffeemm  PPIISS--uu  nnaa  DDoollnnyymm  ŚŚlląąsskkuu,,  ppoossłłeemm  PPIISS--uu  PPaanneemm  PPiioottrreemm  BBaabbiiaarrzzeemm..  JJaakkoo  jjeeddnnaa  zz  ttuu  

oobbeeccnnyycchh  nniiee  oottrrzzyymmaałłaamm  zzaapprroosszzeenniiaa  nnaa  ttoo  ssppoottkkaanniiee  ii  bbaarrddzzoo  ssiięę  cciieesszzęę  bboo  ssiięę  tteerraazz  nniiee  

mmuusszzęę  ooddcciinnaaćć..  SSppoottkkaałłaamm  ssiięę  zz  PPaanneemm  ppoossłłeemm  ww  ppoonniieeddzziiaałłeekk  aa  ww  śśrrooddęę  zzoossttaałł  ooddwwoołłaannyy,,  nniiee  

ttyyllkkoo  zzee  ssttaannoowwiisskkaa,,  aallee  ttaakkżżee  zz  cczzłłoonnkkoossttwwaa  ww  ppaarrttiiii  PPrraawwoo  ii  SSpprraawwiieeddlliiwwoośśćć..  TTaakkżżee  bbaarrddzzoo  

ddzziięękkuujjęę  ttyymm,,  kkttóórrzzyy  mmnniiee  nniiee  zzaapprroossiillii  jjeesstt  ttoo  jjeeddnnoo  zz  ttyycchh  mmiieejjsscc  zz  kkttóórryycchh  ssiięę  ooddcciinnaaćć  nniiee  

mmuusszzęę..  

WWzziięęłłaamm  nnaattoommiiaasstt  uuddzziiaałł  ww  rroozzpprraawwiiee  ssąąddoowweejj..  PPaańńssttwwoo  ddoosskkoonnaallee  ppaammiięęttaajjąą  nniiee  ttyyllkkoo  ccii  

kkttóórrzzyy  kkooppiioowwaallii  ii  kkoollppoorrttoowwaallii  ii  ccyyttoowwaallii  ppeewwnnee  wwiieerrsszzyykkii,,  kkttóórree  uuwwłłaacczzaałłyy  ggooddnnoośśccii  nniiee  

ttyyllkkoo  mmoojjeejj  aallee  ttaakkżżee  cczzęęśśccii  rraaddnnyycchh  ttuu  oobbeeccnnyycchh..  OOttóóżż  sspprraawwaa  zzaakkoońńcczzyyłłaa  ssiięę  ttaakk,,  jjeeśśllii  kkttoośś  

cczzyyttaa  ""KKuurriieerr"",,  nniiee  zzaacchhęęccaamm  aallee  bbęęddzziiee  ttaakkżżee  ww  iinntteerrnneecciiee,,  mmoożżee  zzaaccyyttuujjęę  cczzyymm  zzaakkoońńcczzyyłłaa  

ssiięę  ttaa  sspprraawwaa  „„MMoonniikkaa  LLeennzz,,  pprrzzeepprraasszzaa  JJoollaannttęę  KKrryyssoowwaattąą  ––  ZZiieellnniiccaa  WWóójjttaa  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo,,  

zzaa  ttoo  żżee  ww  ddnniiaacchh  55,,77,,1100,,  1177,,  2211  ssttyycczznniiaa  1177  rrookkuu  oorraazz  88  lluutteeggoo  ii  33  mmaarrccaa  22001177  rrookkuu  nnaa  ppoorrttaalluu  

ssppoołłeecczznnoośścciioowwyymm  FFaacceebbooookk,,  ppuubblliicczznniiee  ii  bbeezz  żżaaddnneeggoo  kkuu  tteemmuu  ppoowwoodduu  zznniieewwaażżyyłłaa  jjąą  

ssłłoowwaammii  uuwwaażżaannyymmii  ppoowwsszzeecchhnniiee  zzaa  oobbeellżżyywwee  oorraazz  ppoommóówwiiłłaa  jjąą  oo  ttaakkiiee  wwłłaaśścciiwwoośśccii  ii  

ppoossttęęppoowwaanniiee,,  kkttóórree  mmooggłłyy  jjąą  ppoonniiżżyyćć  ww  ooppiinniiii  ppuubblliicczznneejj  ii  nnaarraazziićć  nnaa  uuttrraattęę  zzaauuffaanniiaa  

ppoottrrzzeebbnneeggoo  ddllaa  ppeełłnniieenniiaa  ffuunnkkccjjii  WWóójjttaa  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo””..  DDooddaamm  jjeesszzcczzee,,  żżee  ddooddaattkkoowwoo  PPaannii  

mmaa  oobboowwiiąązzeekk  wwppłłaacciićć  1100..000000  zzłł  nnaawwiiąązzkkii  ssąąddoowweejj  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  cczzyynnaammii  kkttóórryycchh  ddookkoonnaałłaa..  

NNaassttęęppnnee  sspprraawwyy  bbęęddąą  ddoottyycczzyyłłyy  ttyycchh,,  kkttóórrzzyy  jjeejj  ttee  wwiieerrsszzyykkii  ddoossttaarrcczzaallii  aa  żżee  wwiiddzzęę  ttuuttaajj  

wwoollęę  ddoobbrreejj  wwssppóółłpprraaccyy,,  wwiięęcc  ii  ttyycchh  nnaawwiiąązzeekk  ppeewwnniiee  jjeesszzcczzee  kkiillkkaa  bbęęddzziiee..  DDzziissiieejjsszzeejj  sseessjjii  

nniiee  wwiieemm,,  ssttaarraamm  ssiięę  mmóówwiićć  tteerraazz  wwsszzyyssttkkoo  mmoożżlliiwwiiee  kkrróóttkkoo,,  ppoonniieewwaażż  mmaamm  ttaakkąą  pprrzzyykkrrąą  

ookkoolliicczznnoośśćć,,  żżee  jjaaddęę  ddoo  WWrrooccłłaawwiiaa  nnaa  ppooggrrzzeebb  aa  nniiee  wwiiaaddoommoo  nniiggddyy  iillee  sseessjjaa  ppoottrrwwaa  wwiięęcc  

ppoowwiieemm  ttyyllee  ttyyllkkoo,,  żżee  ddzziiśś  lloossyy,,  pprraawwaa  oobbyywwaatteellaa  ddoo  nnaabbyycciiee  mmiieesszzkkaanniiaa  ww  kkttóórryymm  mmiieesszzkkaa  

jjuużż  ssiięę  zzwwaażżyyłłyy..  PPaańńssttwwoo  ddwwaa  mmiieessiiąąccee  ssiięę  zzaassttaannaawwiiaajjąą,,  zzaappeewwnnee  kkaażżddyy  mmiieerrzzyy  wweeddłłuugg  

ssiieebbiiee,,  jjaa  ssttaarraałłaamm  ssiięę  ddoojjśśćć  ww  sswwoojjeejj  ggłłoowwiiee  sskkąądd  ttaakkaa  nniieecchhęęćć  ddoo  ttaakk  oocczzyywwiisstteejj  ii  ddoobbrreejj  ii  ddllaa  

mmiieesszzkkaańńccóóww  ii  ddllaa  bbuuddżżeettuu  GGmmiinnyy  ddeeccyyzzjjii  jjaakk  sspprrzzeeddaażż  mmiieesszzkkaańń  zzaa  1100%%..  ZZaappeewwnnee  ssttąądd  ((……)),,  

żżee  sszzuukkaa  ssiięę  ttaakkiieeggoo  mmiieesszzkkaanniiaa,,  ww  kkttóórree  jjaa  wwłłoożżyyłłaamm  jjaakkiieeśś  kkoosszzmmaarrnnee  ppiieenniiąąddzzee,,  kkttóórree  

zzoossttaałłoo  pprrzzyyzznnaannee  jjaakkiieejjśś  mmoojjeejj  kkoolleeżżaannccee  aallbboo  kkoolleeddzzee,,  ii  tteerraazz  jjaa  cchhccęę  zzaa  ggrroosszzee  jjee  sspprrzzeeddaaćć..  

OOttóóżż  jjaa  ttaakkiicchh  kkoolleeggóóww  ii  kkoolleeżżaanneekk  nniiee  mmaamm,,  aannii  żżaaddnnyycchh  kkoosszzmmaarrnnyycchh  ppiieenniięęddzzyy  nnaa  rreemmoonnttyy  

mmiieesszzkkaańń,,  ppiieenniięęddzzyy  ggmmiinnnnyycchh  nniiee  wwyyddaałłaamm..  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  ppoolloowwaanniiee  nnaa  cczzaarroowwnniiccee,,  

kkttóórree  ttoo  mmiieesszzkkaanniiee  cchhccee  PPaannii  WWóójjtt  uukkrraaśśćć,,  jjeesstt  rróówwnniiee  nniieeuucczzcciiwwee  jjaakk  ppoossttęęppoowwaanniiee  tteejj  PPaannii  

zzaa    kkttóórree  pprrzzeepprraasszzaałłaa  mmnniiee  tteerraazz  ww  ""KKuurriieerrzzee""  ii  bbęęddzziiee  pprrzzeepprraasszzaaćć  zzaa  ppoośśrreeddnniiccttwweemm  

pprrzzeelleewwuu  bbaannkkoowweeggoo..  MMyyśśllęę,,  żżee  nniiee  mmaa  iinnnneeggoo  ppoowwoodduu  ddllaa  kkttóórreeggoo  ccii  PPaańńssttwwoo,,  ddzziieessiięęcciioorroo  zz  

ttyycchh  PPaańńssttwwaa  cczzyy  ddzziieewwiięęcciioorroo  ddzziiśś  oobbeeccnnyycchh,,  nniiee  cchhccąą  żżeebbyy  lluuddzziiee  kkttóórrzzyy  wwyynnaajjmmuujjąą  oodd    

GGmmiinnyy  mmiieesszzkkaanniiaa,,  ssttaallii  ssiięę  iicchh  wwłłaaśścciicciieellaammii..  MMyyśśllęę,,  żżee  ccii  lluuddzziiee  zzaappaammiięęttaajjąą  ttoo  ii  pprrzzyyjjddzziiee  

ttaakkii  ddzziieeńń,,  ttaakkaa  RRaaddaa,,  kkttóórraa  iimm  nnaa  ttoo  ppoozzwwoollii..    

WWzziięęłłaamm  uuddzziiaałł  ttaakkżżee  ww  lliicczznnyycchh  kkoonnssuullttaaccjjaacchh..  KKoonnssuullttaaccjjaacchh  rroozzuummiiaannyycchh  jjaakkoo  ssppoottkkaanniiaa  ii  

rroozzmmoowwyy  zz  oobbyywwaatteellaammii  nnaa  ddoottyycczząąccee  iicchh  aa  wwaażżnnee  tteemmaattyy..  WWyynniikkii  ttyycchh  kkoonnssuullttaaccjjii  bbęęddąą  zzaa  

kkiillkkaa,,  kkiillkkaannaaśścciiee  ddnnii,,  wwiięęcc  oo  nniicchh  tteerraazz  nniiee  bbęęddęę  rroozzmmaawwiiaaćć..    
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CChhcciiaałłaamm  zzaapprroossiićć  nnaa  1166--ggoo,,  nnaa  ggooddzziinnęę  1177--ttąą  ddoo  tteejj  ssaallii..  PPrrzzyyjjaaddąą  pprrzzeeddssttaawwiicciieellee  ffiirrmmyy  

ggaazzoowweejj,,  kkttóórraa  ttoo  ffiirrmmaa  wwpprroowwaaddzzaa  ttaakkii  rrooddzzaajj  ggaazzyyffiikkaaccjjii,,  kkttóórryy  nniiee  wwiiąążżee  ssiięę  zz  pprrzzeessyyłłeemm  nnaa  

dduużżee  ooddlleeggłłoośśccii..  BBuudduujjąą  ww  jjeeddnneejj  mmiieejjssccoowwoośśccii  ggddzziiee  jjeesstt  jjeeddeenn--  ddwwóócchh  wwiięękksszzyycchh  ooddbbiioorrccóóww  

ttaakk  zzwwaannee  rroozzpprręężżaanniiee  ggaazzuu  ii  wwóówwcczzaass  ww  pprroommiieenniiuu  kkiilloommeettrraa,,  ddwwóócchh  rroozzpprroowwaaddzzaajjąą  nnaa  

wwłłaassnnyy  kkoosszztt  ssiieećć  ii  ddoo  tteejj  ssiieeccii  pprrzzyyłłąącczzaajjąą  ssiięę  iinnssttyyttuuccjjee  ii  mmiieesszzkkaańńccyy..  NNaajjppiieerrww  rroobbiimmyy  

ssppoottkkaanniiee  ww  wwyynniikkuu  kkttóórreeggoo  ddoowwiieemmyy  ssiięę,,  cczzyy  jjeesstt  ttaakkaa  wwoollaa  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  ww  WWiińńsskkuu,,  

KKrrzzeelloowwiiee,,  GGłłęębboowwiiccaacchh,,  ttaamm  ggddzziiee  ttyycchh  ooddbbiioorrccóóww  jjeesstt  wwiięęcceejj..  JJaakkiiee  ssąą  kkoosszzttyy  ddllaa  

mmiieesszzkkaańńccaa  ww  zzaałłoożżeenniiuu,,  aa  jjaakkiiee  ww  eekkssppllooaattaaccjjii,,  aa  ddooppiieerroo  ppóóźźnniieejj  ffiirrmmaa  zzrroobbii  kkaallkkuullaaccjjęę  cczzyy  

jjeejj  ssiięę  ttoo  ooppłłaaccaa,,  ww  sseennssiiee  cczzyy  nniiee  bbęęddzziiee  mmuussiiaałłaa  ddookkłłaaddaaćć..  PPoonniieewwaażż  iinnwweessttyyccjjaa  jjeesstt  

ppuubblliicczznnaa,,  ppaańńssttwwoowwaa  aallee  ppóóźźnniieejj  cchhooddzzii  oo  ttoo,,  żżeebbyy  zz  tteejj  eekkssppllooaattaaccjjii  wwyycchhooddzziićć  pprrzzyynnaajjmmnniieejj  

nnaa  zzeerroo..  DDyyrreekkttoorreemm  ffiirrmmyy  cchhyybbaa  nniiee  jjeesstt  ttaajjeemmnniiccąą  jjeesstt  mmeecceennaass  RRaaffaałł  BBoorruuttkkoo,,  kkttóórryy  

oobbssłłuuggiiwwaałł  nnaasszząą  GGmmiinnęę  ddooppóókkii  wwłłaaśśnniiee  ttyymmżżee  ddyyrreekkttoorreemm  nniiee  zzoossttaałł..  OOdd  ookkoołłoo  rrookkuu  

pprroowwaaddzziillii  aannaalliizzyy  nnaa  tteerreenniiee  DDoollnneeggoo  ŚŚlląąsskkaa,,  ggddzziiee  ttaakkąą  pprrooppoozzyyccjjęę  mmoożżnnaa  zzłłoożżyyćć,,  ggddzziiee  jjeesstt  

pprraawwddooppooddoobbiieeńńssttwwoo,,  żżee  bbęęddzziiee  ttoo  pprrzzyynnaajjmmnniieejj  nnaa  ggrraanniiccyy  ooppłłaaccaallnnoośśccii,,  żżeebbyy  nniiee  ddookkłłaaddaaćć  ii  

uukkłłaaddaannoo  ttaakkąą  jjaakkbbyy  kkoolleejjnnoośśćć  jjuużż  ssppoottkkaańń  zz  mmiieesszzkkaańńccaammii  ii  rroozzmmóóww,,  cczzyy  iicchh  ttoo  iinntteerreessuujjee..  WW  

uubbiieeggłłyymm  ttyyggooddnniiuu  ttaakkiiee  ssppoottkkaanniiee  ooddbbyyłłoo  ssiięę  ww  LLuubbiiąążżuu,,  ttaamm  ttaakkiimm  dduużżyymm  ooddbbiioorrccąą  jjeesstt  

sszzppiittaall  ii  tteeżż  ooddbbyyłłyy  ssiięę  kkoonnssuullttaaccjjee  nnaa  tteemmaatt  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa  mmiieesszzkkaańńccóóww..  BBęęddąą  rroozzddaawwaannee  

aannkkiieettyy  nnaa  tteenn  tteemmaatt,,  ttaakk  żżee  jjuużż  ww  tteejj  cchhwwiillii  pprroosszzęę  wwsszzyyssttkkiicchh  ssoołłttyyssóóww,,  żżeebbyy  pprrzzeekkaazzaallii  

sswwooiimm  mmiieesszzkkaańńccoomm,,  cchhoocciiaażż  ddee  ffaaccttoo  bbęęddzziiee  ttoo  jjeeżżeellii  jjuużż  ttoo  ddoottyycczzyyłłoo  nnaajjwwiięękksszzyycchh  

mmiieejjssccoowwoośśccii,,  aallee  jjeesszzcczzee  sszzcczzeeggóółłyy  zzoossttaannąą  PPaańńssttwwuu  ddoossttaarrcczzoonnee..  1166--ggoo  ww  tteejj  ssaallii  oo  ggooddzziinniiee  

1177--tteejj  jjuużż  ddzziissiiaajj  zzaapprraasszzaamm..  

  

IINNFFOORRMMAACCJJEE  PPRRZZEEWWOODDNNIICCZZĄĄCCEEGGOO  RRAADDYY      

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  NNaa  ppoocczząątteekk  cchhcciiaałłeemm  ooddnniieeśśćć  ssiięę  ttoo  ttyycchh  ssłłóóww  

PPaannii  WWóójjtt  ddoottyycczząąccyycchh  uucchhwwaałłyy  ddoottyycczząącceejj  sspprrzzeeddaażżyy  nniieerruucchhoommoośśccii..  DDllaa  mmnniiee  ttoo  tteeżż  jjeesstt  

rróówwnniieeżż  nniieezzrroozzuummiiaałłee,,  jjeesstteemm  zzwwoolleennnniikkiieemm  tteeggoo,,  żżee  ggddyy  ttaa  uucchhwwaałłaa  wwcchhooddzzii  ww  żżyycciiee  ttoo  

oobboowwiiąązzuujjee  bbeezztteerrmmiinnoowwoo  aa  nniiee  ttaakk  jjaakk  ttoo  mmiiaałłoo  mmiieejjssccee  ddwwaa  llaattaa  tteemmuu,,  wwcchhooddzzii  nnaa  ookkrreess  

sszzeeśścciiuu  mmiieessiięęccyy,,  nniiee  wwsszzyyssccyy  mmiieesszzkkaańńccyy  mmaajjąą  cczzaass  ii  mmoożżlliiwwoośśćć  zzaappoozznnaanniiaa  ssiięę  zz  ttaakkąą  

uucchhwwaałłąą  ii  mmoożżlliiwwoośścciiaammii  ddaajjąąccyymmii  pprraawwoo  wwyykkuuppuu..  WW  ddnniiuu  wwcczzoorraajjsszzyymm  rraaddnnyymm  zzoossttaałłoo  

rroozzeessłłaannee  ddooppiieerroo  zzeessttaawwiieenniiee  kkwwoott  ppoonniieessiioonnyycchh  nnaa  rreemmoonnttyy  ttyycchh  mmiieesszzkkaańń,,  ppoonniieewwaażż  ttaakkaa  

bbyyłłaa  pprroośśbbaa  rraaddnnyycchh  nnaa  kkoommiissjjaacchh,,  kkttóórree  bbyyłłyy  wwee  wwttoorreekk,,  ddllaatteeggoo  rraaddnnii  ww  ttyymm  mmoommeenncciiee  

mmaajjąą  cczzaass  żżeebbyy  zzaappoozznnaaćć  ssiięę  zz  ttyymmii  mmaatteerriiaałłaammii  zzggrroommaaddzzoonnyymmii  ww  sspprraawwiiee  tteejj  uucchhwwaałłyy..  

JJeesstteemm  pprrzzeekkoonnaannyy,,  żżee  ttaakkaa  uucchhwwaałłaa  wweejjddzziiee  ww  żżyycciiee..  MMaamm  nnaaddzziieejjęę,,  żżee  jjaakk  wweejjddzziiee  ww  żżyycciiee  

ttoo  bbeezztteerrmmiinnoowwoo  aa  nniiee  nnaa  ookkrreess  jjaakkiiśś  ddwwóócchh  cczzyy  ttrrzzeecchh  mmiieessiięęccyy  cczzyy    ppóółł  rrookkuu..  WW  tteenn  ssppoossóóbb  

rraaddnnii  cchhccąą  ppooddeejjśśćć  ddoo  tteeggoo  tteemmaattuu..  TToo  jjeeżżeellii  cchhooddzzii  oo  uucchhwwaałłęę  ddoottyycczząąccąą  sspprrzzeeddaażżyy  

nniieerruucchhoommoośśccii..  DDrruuggii  tteemmaatt  ttoo  pprroośśbbaa,,  kkttóórraa  wwppłłyynnęęłłaa  ddoo  mmnniiee,,  ppooddppiissaannaa  pprrzzeezz  ddrruuhhaa  

MMaarrcciinnaa  BBiiaałłkkaa  pprreezzeessaa  OOSSPP  ww  KKrrzzeelloowwiiee..  ((PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  ooddcczzyyttaałł  ppiissmmoo  ddoottyycczząąccee  

ppoommooccyy  ww  ppoozzyysskkaanniiuu  śśrrooddkkóóww  ww  kkwwoocciiee  885500zzłł  nnaa  zzaakkuupp  ppaalliiwwaa  nniieezzbbęęddnneeggoo  ddoo  

pprrzzeettrraannssppoorrttoowwaanniiaa  ddaarróóww  żżyywwnnoośścciioowwyycchh  ddllaa  rrooddaakkóóww  nnaa  KKrreessaacchh  WWsscchhooddnniicchh))..    

NNaassttęęppnniiee  ppoowwiieeddzziiaałł;;  PPaannoowwiiee  mmaajjąą  pprroobblleemm  tteerraazz  żżeebbyy  zzeebbrraaćć  kkwwoottęę  ppoottrrzzeebbnnąą  nnaa  tteenn  

ttrraannssppoorrtt..  PPoopprrzzeeddnniioo  oottrrzzyymmyywwaallii  ttrraannssppoorrtt,,  mmiieellii  ddoo  ddyyssppoozzyyccjjii  bbuussaa  zz  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo,,  tteerraazz  

ddrruuhh  IIżżyykkoowwsskkii  pprrzzeekkaazzaałł  mmii  iinnffoorrmmaaccjjęę,,  żżee  jjeeddnnaakk  tteenn  bbuuss  jjeesstt  ww  ttaakkiimm  ssttaanniiee,,  żżee  ggoo  nniiee  

ddoossttaannąą,,  żżeebbyy  mmóócc  ttaamm  zzaawwiieeźźćć  ppaacczzkkii..  JJeesstt  ttuu  pprroośśbbaa  ddoo  PPaańńssttwwaa  rraaddnnyycchh  cczzyy  mmoożżeemmyy  

zzrroobbiićć  ww  tteenn  ssppoossóóbb,,  żżee  zz  tteeggoo  bbuuddżżeettuu,,  kkttóórryy  mmaammyy  zzaappiissaannee  ww  ppaarraaggrraaffaacchh  nnaa  ddzziiaałłaallnnoośśćć  

RRaaddyy  GGmmiinnyy,,  żżeebbyyśśmmyy  mmooggllii  pprrzzeekkaazzaaćć  ttąą  kkwwoottęę  885500zzłł  nnaa  zzaakkuupp  ppaalliiwwaa..      

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  ppyyttaanniiee  cczzyy  mmoożżnnaa??  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  JJaa  wwiiddzzęę  ttoo  ww  tteenn  ssppoossóóbb,,  ddrruuhh  IIżżyykkoowwsskkii  

zzaacchhęęccaa  ggoorrąąccoo  rróówwnniieeżż  rraaddnnyycchh  jjeeżżeellii  kkttoośś  zz  PPaańńssttwwaa  cchhccee  ssiięę  wwłłąącczzyyćć  ii  ppoojjeecchhaaćć  rraazzeemm  zz  

nniimm  ii  ttee  ddaarryy  pprrzzeekkaazzaaćć  tteeżż  nniiee  mmaa  ttaakkiieeggoo  pprroobblleemmuu..  PPaanniiee  MMeecceennaassiiee??  
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MMeecceennaass  MMaatteeuusszz  CChhlleebboowwsskkii;;  ((……))  ww  ffoorrmmiiee  ddaarroowwiizznnyy  aallee  ttoo  sswwoojjee  pprryywwaattnnee  ppiieenniiąąddzzee  

aallbboo  zz  ddiieett  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  aallee  nniiee  ww  ttaakkiieejj  kkoonnffiigguurraaccjjii  żżeebbyy  pprrzzeessuuwwaaćć  zz  bbiiuurraa  rraaddyy..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  NNiiee  cchhooddzzii  mmii  oo  pprrzzeessuunniięęcciiee,,  cchhooddzzii  oo  ttoo  żżee  

ffaakkttuurraa  zzoossttaanniiee  ooppiissaannaa,,  żżee  ttoo  jjeesstt  pprrzzeekkaazzaanniiee  ddaarróóww,,  zzaappeewwnniieenniiee  ttrraannssppoorrttuu  nnaa  

pprrzzeettrraannssppoorrttoowwaanniiee  ddaarróóww  żżyywwnnoośścciioowwyycchh  ddllaa  nnaasszzyycchh  rrooddaakkóóww  nnaa  KKrreessaacchh  WWsscchhooddnniicchh..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  MMyyśśmmyy  jjuużż  kkiillkkuukkrroottnniiee  ttaakkiiee  sspprraawwyy  rroozzppaattrryywwaallii,,  

ppoonniieewwaażż  RRaaddnnyy  TToolliisszz  cchhcciiaałł  zzaawwsszzee  zz  ppiieenniięęddzzyy  kkttóórree  nniiee  wwyysszzłłyy  zz  bbiiuurraa  rraaddyy  nnaa  ddiieettyy,,  rroobbiićć  

sszzllaacchheettnnąą  ppaacczzkkęę  ii  wwiieellookkrroottnniiee  ttłłuummaacczzyylliiśśmmyy,,  żżee  nniiee  jjeesstt  ttoo  mmoożżlliiwwee  pprraawwnniiee..  MMaamm  wwiięęcceejj  

nniiżż  wwąąttpplliiwwoośśccii  cczzyy  pprraawwnniiee  jjeesstt  ttoo  mmoożżlliiwwee,,  nnaattoommiiaasstt  nnaa  ppeewwnnoo  jjeesstt  mmoożżlliiwwee  żżeebbyy  1144  cczzyy  

1155  ssiieeddzząąccyycchh  ttuuttaajj  oossóóbb  rrzzuucciiłłoo  ppoo  ppaarręę  ggrroosszzyy  zzee  sswwoojjeejj  ddiieettyy,,  ttoo  bbęęddzziiee  tteeżż  zz  bbiiuurraa  rraaddyy,,  bboo  

ddiieettyy  zz  tteeggoo  ssąą  aa  jjeeddnnoocczzeeśśnniiee  zzbbiioorrąą  ssiięę  nnaa  ttoo  ppaalliiwwoo..  MMyy  nniiee  mmoożżeemmyy  ddaaćć  tteeggoo  bbuussaa  

ppoonniieewwaażż  oonn  lleeddwwoo  żżyyjjee,,  jjeeźźddzzii  ddooookkoołłaa  kkoommiinnaa  ii  ttaakk  jjaakk  sswweeggoo  cczzaassuu    mmóóggłł  jjeeźźddzziićć  nnaa  

UUkkrraaiinnęę  ii  ddoo  NNiieemmiieecc,,  ttaakk  tteerraazz  ppiillnnuujjeemmyy  ggoo,,  bboo  mmuussii  rroozzwwoozziićć  ppoossiiłłkkii  iittdd..  SSttąądd  kkwwoottaa  885500zzłł,,  

uummóówwmmyy  ssiięę  ttoo  nniiee  jjeesstt  kkwwoottaa  kkttóórraa  ppoowwiinnnnaa  ssttaannoowwiićć  pprroobblleemm  ddllaa  1155  oossóóbb..  JJeeśśllii  ssttaannoowwii  ddllaa  

1155  oossóóbb,,  mmoożżee  jjaa  uuffuunndduujjęę  zz  pprryywwaattnnyycchh  ppiieenniięęddzzyy  ppóókkii  jjeesszzcczzee  mmaamm  nniieeoobbnniiżżoonnąą  ppeennssjjęę  ddoo  

mmaajjaa,,  aallee  ssiięęggaanniiee  ddoo  śśrrooddkkóóww  zz  bbuuddżżeettuu  nnaa  bbiiuurroo  rraaddyy  ww  oocceenniiee  ddoo  tteejj  ppoorryy  pprraawwnneejj,,  nniiee  bbyyłłoo  

ppoo  pprroossttuu  mmoożżlliiwwee..    

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  WW  ttaakkiimm  rraazziiee  pprroosszzęę  PPaańńssttwwaa  ppoo  sseessjjii  cczzyy  ww  

nnaajjbblliiżżsszzyymm  cczzaassiiee,,  jjaa  pprrzzeekkaażżęę  ttee  śśrrooddkkii  PPaannuu  IIżżyykkoowwsskkiieemmuu..  

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  MMaamm  ppaarręę  ssłłóóww  ooddnnoośśnniiee  tteeggoo  pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiaa..  PPaann  IIżżyykkoowwsskkii  

ZZbbiiggnniieeww  ddoołłoożżyyłł  mmnnóóssttwwoo  ssttaarraańń  ddoo  tteeggoo,,  żżeebbyy  ddoosszzłłoo  ttoo  ddoo  sskkuuttkkuu  ii  żżeebbyy  zzeebbrraaćć  ttee  ddaarryy..  

PPrroosszzęę  PPaańńssttwwaa,,  GGmmiinnyy  oośścciieennnnee  nnaawweett  zz  ppoozznnaańńsskkiieeggoo  zzłłoożżyyłłyy  ssiięę,,  zzeebbrraałłyy  ttee  ddaarryy..  DDllaa  mmnniiee  

ttoo  jjeesstt  kkuurriioozzuumm,,  żżee  nnaasszzaa  GGmmiinnaa  nniiee  mmoożżee  wwyyssuuppłłaaćć  885500zzłł  nnaa  ttoo,,  żżeebbyy  ppoommóócc  ttyymm  lluuddzziioomm,,  

żżeebbyy  pprrzzeettrraannssppoorrttoowwaaćć  ttee  ddaarryy..  OOnn  ssiięę  ssppooddzziieewwaałł  żżee  tteeggoo  bbęęddzziiee  ookkoołłoo  nnaa  jjeeddnneeggoo  bbuussaa,,  

nnaawweett  bbaałł  ssiięę,,  żżee  mmoożżee  nniiee  bbyyćć..  PPrrzzeerroossłłoo  jjeeggoo  oocczzeekkiiwwaanniiaa,,  ookkaazzaałłoo  ssiięę,,  żżee  ssąą  ddwwaa..  II  tteerraazz  jjeesstt  

pprroobblleemm  ttaakkii,,  żżee  cchhooddzzii  ttyyllkkoo  oo  ddooffiinnaannssoowwaanniiee  ddoo  ppaalliiwwaa  ddoo  tteeggoo  ddrruuggiieeggoo  bbuussaa..  TTuuttaajj  PPaannii  

WWóójjtt  nnaamm  bbaarrddzzoo  dduużżoo  ppoowwiieeddzziiaałłaa,,  kkttoośś  ttaamm  bbęęddzziiee  pprrzzeepprraasszzaałł,,  jjaa  nnaawweett  nniiee  wwiieemm  oo  ccoo  

cchhooddzzii  ii  nniiee  wwiieemm  cczzyy  ttoo  nnaass  ww  ooggóóllee  ttoo  oobbcchhooddzziiłłoo  cczzyy  nniiee..  PPaannii  bbaarrddzzoo  sszzyybbkkoo  ddoo  ssąądduu  

ppooddaajjee  lluuddzzii,,  wwiiddzziieelliiśśmmyy  ttoo  nnaa  pprrzzyykkłłaaddzziiee  PPaannii  GGóórrsskkiieejj,,  tteeżż  ttoo  bbyyłłoo  ddllaa  mmnniiee  kkuurriioozzuumm..  

PPoowwiieemm  ttyyllkkoo  ttyyllee,,  żżee  jjeeżżeellii  cchhooddzzii  oo  rrooddzziinnęę  PPaańńssttwwaa  BB........,,  ttoo  ccoo  ssiięę  ttaamm  tteerraazz  wwyypprraawwiiaa,,  PPaannii  

ooddeejjddzziiee  ssoobbiiee  zzaa  cchhwwiillęę,,  ggddzziieeśś  ttaamm  ppoojjeeddzziiee,,  jjaa  nniiee  bbęęddęę  mmiiaałł  mmoożżlliiwwoośśccii  tteeggoo  ppoowwiieeddzziieećć,,  

jjaakk  ttoo  PPaannii  ggddzziieeśś  ttaamm  ookkrreeśślliiłłaa  jjeesstt  ttoo  cchhlleeww  ww  kkttóórreeggoo  nniiee  wwaarrttoo  iinnwweessttoowwaaćć  aa  ppoobbiieerraa  PPaannii  

zzaa  tteenn  cchhlleeww  224400zzłł  mmiieessiięęcczznniiee  cczzyynnsszzuu..  JJeesstt  ttaamm  sszzeeśśćć  oossóóbb,,  cczztteerryy  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnee..  PPrroosszzęę  

PPaańńssttwwaa  mmyyśśmmyy  ppooddjjęęllii  uucchhwwaałłęę  żżeebbyy  ttoo  wwyyrreemmoonnttoowwaaćć,,  ppooddjjęęlliiśśmmyy  uucchhwwaałłęę,,  żżeebbyy  

pprrzzeezznnaacczzyyćć  nnaa  tteenn  cceell  8800..000000  zzłł..  PPrrzzyyppoommnnęę,,  żżee  zzaa  uubbiieeggłłeejj  kkaaddeennccjjii  ppoosszzłłoo  jjuużż  nnaa  tteenn  

bbuuddyynneekk  PPaann  MMiirryyttiiuukk  zzrroobbiiłł  ttaakkąą  pprrzzeeddnnaapprraawwęę  mmoożżnnaa  bbyy  ttaakk  nnaazzwwaaćć,,  oossuusszzyyłł  bbuuddyynneekk,,  

ffuunnddaammeennttyy  zzoossttaałłyy  ttaamm  ppoopprraawwiioonnee,,  eelleekkttrryycczznnoośśćć  zzoossttaałłaa  ttaamm  zzrroobbiioonnaa  ii  tteerraazz  jjeesstt  pprroobblleemm  

ttaakkii,,  żżee  nniiee  mmoożżnnaa  tteeggoo  zzrroobbiićć..  JJaa  ppyyttaamm  ssiięę  pprrzzeezznnaacczzaa  PPaannii  mmnnóóssttwwoo  rrzzeecczzyy,,  mmnnóóssttwwoo  

ppiieenniięęddzzyy,,  rrzzuuccaa  nnaamm  PPaannii  ttaakkiiee  rróóżżnnee  rrzzeecczzyy  jjaakk  ww  PPrrzzyybboorroowwiiee,,  żżee  ggddzziieeśś  ttaamm  sskkoońńcczzyyłł  ssiięę  

aatteesstt,,  cczzyy  nniiee  bbyyłłoo  aatteessttuu  nnaa  uurrzząąddzzeenniiaa,,  ssttaaccjjaa  ssaanniittaarrnnoo  eeppiiddeemmiioollooggiicczznnaa  nnaakkaazzuujjee  

wwyykkoonnaanniiee  ttoo  bbyyłłoo  ww  22001166  rrookkuu  aa  jjaakk  ddłłuuggoo  bbęęddzziiee  ttrrwwaałł  tteenn  rreemmoonntt  ii  ww  ooggóóllee  cczzyy  oonn  ssiięę  

zzaacczznniiee  ddllaa  PPaańńssttwwaa  BB........??    

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  KKttoo  zz  ttuu  oobbeeccnnyycchh  ww  żżyycciiuu  ssiięę  rreemmoonnttoowwaałł??  KKttoo  zz  

ttuu  oobbeeccnnyycchh  ww  żżyycciiuu  rroobbiiłł  rreemmoonntt  ww  śśrrooddkkuu  bbuuddyynnkkuu??  SSąą  ttaakkiiee  oossoobbyy,,  kkttóórree  ssoobbiiee  ccoośś  

rreemmoonnttoowwaałłyy  ww  bbuuddyynnkkuu  ww  kkttóórryymm  mmiieesszzkkaajjąą??  KKttoo  zz  ttyycchh  oossóóbb  rroobbiiłł  ttoo  ww  ssttyycczznniiuu,,  lluuttyymm,,  ww  

mmaarrccuu  pprrzzyy  mmrroozzaacchh,,  pprrzzyy  ddeesszzcczzuu  iittdd..??  

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  KKiieeddyy  PPaannii  ttoo  zzrroobbii??  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  PPrroosszzęę  PPaannaa,,  jjeeżżeellii  PPaann  nniiggddyy  nniicczzeeggoo  nniiee  

rreemmoonnttoowwaałł,,  ttoo  jjaa  PPaannaa  tteerraazz  tteeggoo  nniiee  nnaauucczzęę  kkiieeddyy  ssiięę  ttaakkiiee  rrzzeecczzyy  rroobbii..  PPaann  tteeżż  ppoowwiieeddzziiaałł,,  

żżee  ookkrreeśślloonnee  kkwwoottyy  wwyyddaałł  PPaann  MMiirryyttiiuukk  nnaa  rreemmoonntt  tteeggoo  bbuuddyynnkkuu..  NNiieecchh  PPaann  ppoowwiiee  jjaakkiiee  
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kkwwoottyy  jjuużż  ww  tteenn  bbuuddyynneekk  ppoosszzłłyy..  JJeesstt  zzrroobbiioonnaa  wwyycceennaa,,  jjeesstt  eekkssppeerrttyyzzaa  aallee  jjeeżżeellii  PPaańńssttwwoo  

oocczzeekkuujjąą,,  żżee  jjaa  mmaajjąącc  llookkaattoorróóww  ww  śśrrooddkkuu  tteerraazz  ww  ttyymm  sseezzoonniiee  ssttyycczzeeńń,,  lluuttyy,,  mmaarrzzeecc  bbęęddęę  

pprroowwaaddzziiłłaa  rreemmoonntt  wweewwnnąąttrrzz  tteeggoo  bbuuddyynnkkuu,,  ttoo  ssiięę  PPaańńssttwwoo  mmyylląą..  BBoo  rreemmoonnttyy  wweewwnnąąttrrzz  ii  ttoo  

bbuuddyynnkkóóww  zzaassiieeddlloonnyycchh  pprroowwaaddzzii  ssiięę  wwtteeddyy,,  kkiieeddyy  ppoozzwwaallaajjąą  nnaa  ttoo  ppiieerrwwsszzee  śśrrooddkkii,,  ddrruuggiiee  

ddookkuummeennttaaccjjaa  ffoorrmmaallnnaa,,  aa  ttrrzzeecciiee  ii  nnaajjwwaażżnniieejjsszzee  ppooggooddaa..  BBuuddżżeett  rroocczznnyy  mmaa  1122  mmiieessiięęccyy..  JJaa  

mmaamm  oobboowwiiąązzeekk  wwyykkoonnaaćć  bbuuddżżeett  ww  cciiąągguu  1122  mmiieessiięęccyy  aa  nniiee  ww  ppiieerrwwsszzyymm  kkwwaarrttaallee  wwtteeddyy  

kkiieeddyy  jjeesstt  ttaakkaa  ppooggooddaa  jjaakkaa  jjeesstt..  NNiieecchh  PPaann  ppoowwiiee,,  aa  ddllaacczzeeggoo  jjaa  mmóówwiięę  oo  ttyymm  bbuuddyynnkkuu  

cchhlleeww??  BBoo  ttoo  jjeesstt  cchhlleeww  ww  kkttóórryymm  ppoo  ppoowwooddzzii  uurrzząąddzzoonnoo  mmiieesszzkkaanniiee..  PPaann  ttoo  ppoowwiinniieenn  

wwiieeddzziieećć  jjaakk  PPaann  zzaa  kkaażżddyymm  rraazzeemm  ppooddkkrreeśśllaa  iilleeżż  ttoo  kkaaddeennccjjii  jjeesstt  PPaann  rraaddnnyymm..  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  

ttyymm  jjeesstt  ttoo  bbuuddyynneekk  ppoo  cchhlleewwiiee  ww  kkttóórryymm  mmiieesszzkkaajjąą  lluuddzziiee..  JJaa  nniiee  bbęęddęę  ddyysskkuuttoowwaaćć  oo  ttyymm  

ddllaacczzeeggoo  ttaamm  mmiieesszzkkaajjąą,,  ddllaacczzeeggoo  nniiee  cchhccąą  mmiieećć  ddoobbrryycchh  wwaarruunnkkóóww,,  kkooggoo  ssiięę  bboojjąą,,  nnaa  ttoo  

wwsszzyyssttkkoo  ssąą  ddookkuummeennttyy,,  pprrzzyyjjddzziiee  ii  nnaa  ttoo  ddzziieeńń..  NNaa  rraazziiee  ww  ttyycchh  ttyyggooddnniiaacchh  rrookkuu  kkttóórree  

mmiinnęęłłyy,,  wwsszzyyssccyy  zz  PPaańńssttwwaa  oopprróócczz  PPaannaa  TToolliisszzaa  ttuu  oobbeeccnneeggoo  zzaappeewwnnee  wwiieeddzząą,,  ddllaacczzeeggoo  

rreemmoonntt  tteeggoożż  ssiięę  nniiee  ooddbbyywwaa..    

NNaa  ssaallii  zzaappaannoowwaałł  ggwwaarr  nniiee  zzaapprroottookkoołłoowwaannoo  wwsszzyyssttkkiicchh  wwyyppoowwiieeddzzii 

 

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  MMaammyy  ww  jjeeddnnyymm  zz  ppuunnkkttóóww  ww  bbuuddżżeecciiee  CCeennttrruumm  TTuurryyssttyycczznnee  KKrraaiinnyy  

ŁŁęęggóóww  OOddrrzzaańńsskkiicchh,,  ttoo  mmaa  bbyyćć  ww  ttyymm  bbuuddyynnkkuu  kkttóórryy  jjeesstt  ww  BBuuddkkoowwiiee,,  kkttóórryy  wwcczzeeśśnniieejj  bbyyłł  

ooffeerroowwaannyy  ddllaa  ppaańńssttwwaa  BB........??  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  OOcczzyywwiiśścciiee  żżee  nniiee,,  jjaa  oo  ttyymm  mmóówwiiłłaamm  wwiieellee  rraazzyy  

((......))  

NNaa  ssaallii  zzaappaannoowwaałł  ggwwaarr  nniiee  zzaapprroottookkoołłoowwaannoo  wwsszzyyssttkkiicchh  wwyyppoowwiieeddzzii  

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  CChhcciiaałłaamm  ssiięę  zzaappyyttaaćć  cczzyy  ww  oossttaattnniimm  cczzaassiiee  PPaannii,,  PPaannii  pprraaccoowwnniiccyy  

bbyyllii  uu  PPaańńssttwwaa  BB........  ii  pprrooppoonnoowwaallii  zznnoowwuu  pprrzzeepprroowwaaddzzkkęę  ddoo  iinnnneeggoo  mmiieesszzkkaanniiaa  ii  nniiee  bbyyłłoo  

mmoowwyy  oo  rreemmoonncciiee  tteeggoo  ddoommuu  nnaa  kkttóórryy  pprrzzeezznnaacczzyylliiśśmmyy  8800..000000zzłł??  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  WW  oossttaattnniimm  cczzaassiiee  bbyyłł  ttaamm  nnaasszz  iinnssppeekkttoorr  nnaaddzzoorruu  ii  

ssppeeccjjaalliiśśccii  zz  kkoommuunnaallkkii,,  zzrroobbiillii  oobbmmiiaarryy,,  zzrroobbiillii  wwyycceennęę  rreemmoonnttóóww..  WW  mmiięęddzzyycczzaassiiee  ppoojjaawwiiłłoo  

ssiięę  mmiieesszzkkaanniiee  wwyyrreemmoonnttoowwaannee,,  ddwwuuppookkoojjoowwee,,  ggddzziiee  mmiieellii  mmoożżlliiwwoośśćć  pprrzzeepprroowwaaddzziićć  ssiięę  

mmłłooddzzii,,  ddoossttaallii  ttaakkąą  pprrooppoozzyyccjjęę  nnaa  ppiiśśmmiiee  ooddee  mmnniiee  nniiee  oodd  pprraaccoowwnniikkóóww  zz  iinnffoorrmmaaccjjąą,,  żżee  

mmooggąą,,  nniiee  mmuusszząą,,  zzrroobbiiąą  jjaakk  zzeecchhccąą..  PPrrzzyyppoommiinnaamm,,  żżee  ddoo  rreepprreezzeennttoowwaanniiaa  GGmmiinnyy  nnaa  

zzeewwnnąąttrrzz  uussttaawwooddaawwccaa  ppoowwoołłaałł  mmnniiee  aa  nniiee  PPaanniiąą..   

 

AAdd..55..  

DDYYSSKKUUSSJJAA  SSOOŁŁTTYYSSÓÓWW    

SSoołłttyyss  ssoołłeeccttwwaa  WWyysszzęęcciiccee  RRaaddnnaa  BBaarrbbaarraa  ŻŻeelliiźźnniiaakk;;  CChhcciiaałłaamm  ssppyyttaaćć  bboo  jjeesstt  ttaakkii  nnaaggmmiinnnnyy  

pprroobblleemm  ww  zzaassaaddzziiee  wwiiaaddoommoo,,  żżee  jjeessiieeńń  bbyyłłaa  mmookkrraa,,  bbyyłłoo  dduużżoo  ooppaaddóóww,,  rroowwyy  ssąą  wwsszzęęddzziiee  aallee  

ttee  rroowwyy  oopprróócczz  tteeggoo,,  żżee  ppoossiiaaddaajjąą  wwooddęę,,  kkttóórraa  nnaa  bbiieeżżąąccoo  ssppłłyywwaa  zz  ggóórryy  ii  jjeesstt  wwyyssookkii  ppoozziioomm  

wwóódd  ggrruunnttoowwyycchh,,  ppoo  pprroossttuu  jjeesstt  ssppiięęttrrzzaannaa  pprrzzeezz  bboobbrryy..  CChhcciiaałłaamm  ssppyyttaaćć  cczzyy  eewweennttuuaallnniiee  ww  

GGmmiinniiee  wwyyddzziiaałł  śśrrooddoowwiisskkaa  ccoośś  ww  ttyymm  kkiieerruunnkkuu  bbęęddzziiee  ddzziiaałłaałł,,  ppoonniieewwaażż  nnaapprraawwddęę  mmaammyy  

wwyyssookkii  ppoozziioomm  wwóódd  ggrruunnttoowwyycchh  ii  mmoommeennttaammii  ttoo  ssppiięęttrrzzeenniiaa  ssiięęggaajjąą  wwiięęcceejj  nniiżż  ppoozziioomm  nnaa  

pprrzzyykkłłaadd  ggrruunnttóóww,,  kkttóórree  oobbookk  rroowwuu  ssiięę  zznnaajjdduujjąą..    

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  TToo  bbaarrddzzoo  wwaażżnnyy  tteemmaatt,,  bboobbrryy  ttoo  jjeesstt  mmaarrggiinnaallnnyy  

pprroobblleemm,,  pprroobblleemm  ggłłóówwnnyy  jjeesstt  ttaakkii,,  żżee  mmaammyy  oodd  nnaassttuu,,  ddwwuuddzziieessttuu  ppaarruu  llaatt  zzaanniieeddbbaannee  

zzaarróówwnnoo  rroowwyy  jjaakk  ii  ddrrooggii  ii  jjaakkoośś  ssoobbiiee  rraaddzziilliiśśmmyy  pprrzzyynnaajjmmnniieejj  nnaa  ttyymm  mmiieenniiuu  ggmmiinnnnyymm  zzee  

śśrrooddkkóóww  bbiieeżżąąccyycchh  żżeebbyy  ttoo  mmooggłłoo  jjaakkoośś  ffuunnkkccjjoonnoowwaaćć..  PPoo  ttaakk  mmookkrryymm  rrookkuu  jjaakk  oossttaattnnii,,  ppoo  

ttaakk  mmookkrryymm  sseezzoonniiee  bbeezz  oobblliiggaaccjjii  lluubb  kkrreeddyyttuu  wwyyssookkiieeggoo  nnaa  zzrroobbiieenniiee  ppoorrzząąddkkuu  zz  ddrrooggaammii  

ppoollnnyymmii,,  rroowwaammii,,  nniiee  wwiiddzzęę  żżaaddnneejj  sszzaannssyy..  NNaa  pprraawwddęę..  SSoołłttyyssii  ii  rroollnniiccyy  pprrzzyycchhooddzząąccyy  ddoo  

mmnniiee  ii  pprroosszząąccyy  żżeebbyy  ggddzziieeśś  uuddrroożżnniićć  rróóww,,  ggddzziieeśś  nnaapprraawwiićć  ddrrooggęę,,  mmuusszząą  ssiięę  ooddbbiićć  oodd  śścciiaannyy,,  

ppoonniieewwaażż  ttoo  jjuużż  nniiee  ssąą  ttaakkiiee  ppiieenniiąąddzzee,,  kkttóórree  mmoożżnnaa  wwyyłłoożżyyćć  zz  bbiieeżżąąccyycchh  nnaa  uuttrrzzyymmaanniiee  tteejj  

rrzzeecczzyy..  ZZaa  ttyyddzziieeńń,,  ddwwaa,,  ttrrzzyy  jjaa  ssiięę  ssppooddzziieewwaamm  pprrootteessttóóww,,  mmaamm  nnaaddzziieejjęę  żżee  pprrootteessttyy  bbęęddąą  
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ttrraaffiiaałłyy  ddoo  ttyycchh,,  kkttóórrzzyy  ppoonnoosszząą  ooddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć  zzaa  ttaakkąą  ssyyttuuaaccjjęę  aa  nniiee    ddoo  mmnniiee..  RRoollnniikkóóww  

kkttóórrzzyy  nniiee  bbęęddąą  ww  ssttaanniiee  wwjjeecchhaaćć  nnaa  sswwoojjee  ppoollaa,,  jjuużż  ww  tteejj  cchhwwiillii  nniiee  ssąą  ww  ssttaanniiee  ii  nniiee  wwiieemm  

jjaakkiiee  mmuussiiaałłyybbyy  bbyyćć  uuppaałłyy,,  żżeebbyy  ttoo  ccoo  nnaamm  oodd  wwiieelluu  mmiieessiięęccyy  lleejjee  ssiięę  zz  nniieebbaa  mmooggłłoo  

wwyysscchhnnąąćć..  TToo  nniiee  ssąą  ooddcciinnkkii  220000mm  ttyyllkkoo  ttoo  ssąą  ooddcciinnkkii  22--33  kkmm..  BByyłłaamm  ww  wwiieelluu  ttaakkiicchh  

mmiieejjssccaacchh,,  oobbrraazz  jjeesstt  pprrzzeerraażżaajjąąccyy..  NNiiee  wwjjeeddzziiee  ssiięę  nnaawweett  bbaarrddzzoo  cciięężżkkiimm  sspprrzzęętteemm,,  kkttóórryy  mmaa  

kkoołłaa  pprrzzyyssttoossoowwaannee  ddoo  tteeggoo,,  żżeebbyy  jjeeźźddzziićć  ppoo  bbłłoocciiee  ii  bbeezz  gglloobbaallnneeggoo  rroozzwwiiąązzaanniiaa  tteeggoo  

pprroobblleemmuu,,  ddooppóókkii  bbęęddzziieemmyy  pprrzzeezznnaacczzaaćć  nnaa  rrzzeecczzyy,,  kkttóórree  PPaańńssttwwoo  wwpprroowwaaddzziilliiśścciiee  ddoo  

bbuuddżżeettuu  ttyyppuu  wwłłaaśśnniiee  8800..000000  nnaa  cciiąągg  ddaallsszzyy  rreemmoonnttuu,,  kkttóórryy  PPaann  nniiee  cchhccee  ppoowwiieeddzziieećć  iillee  jjuużż  

ppoocchhłłoonnąąłł  

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  PPaannii  WWóójjtt  3300  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  DDooppóókkii  bbęęddzziieemmyy  śśrrooddkkii  pprrzzeezznnaacczzaaćć  nnaa  wwóózzeekk  ddoo  

sspprrzząąttaanniiaa  hhaallii  ssppoorrttoowweejj,,  aa  nnaa  ttoo  bbęęddzziieemmyy  wwyyppuusszzcczzaallii  oobblliiggaaccjjee  lluubb  bbrraallii  kkrreeddyyttyy  aa  nniiee  nnaa    

ttoo  ccoo  rrzzeecczzyywwiiśścciiee  tteejj  GGmmiinniiee  jjeesstt  ppoottrrzzeebbnnee,,  ppoottrrzzeebbnnee  jjeesstt  rroollnniikkoomm  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm,,  

ddooppóóttyy  ttaakkii  pprroobblleemm  bbęęddzziiee..  CCzzyy  ttoo  bbęęddąą  bboobbrryy,,  cczzyy  ttoo  nniiee  bbęęddąą  bboobbrryy  pprroosszzęę  PPaanniiąą,,  nniiee  mmaa  

tteerraazz  żżaaddnneeggoo  zznnaacczzeenniiaa,,  bboo  ddrrooggii  ddoo  ppóóll  ssąą  nniieepprrzzeejjeezzddnnee  ii  rroollnniiccyy  nniiee  bbęęddąą  mmiieellii  mmoożżlliiwwoośśccii  

zzaarraabbiiaaćć  nnaa  żżyycciiee,,  uupprraawwiiaaćć  sswwooiicchh  ppóóll..  TToo  jjeesstt  ddoo  PPaańńssttwwaa,,  wwiięękksszzoośśćć  zz  wwaass  mmaa  zziieemmiięę  

iinnffoorrmmaaccjjaa  ddoo  kkooggoo  ssiięę  zzggłłoossiićć,,  ddoo  ttyycchh,,  kkttóórrzzyy  ddeeccyydduujjąą  nnaa  ccoo  ii  jjaakkiiee  oobblliiggaaccjjee  bbiieerrzzeemmyy..  

MMaammyy  nnaajjlleeppsszząą  ww  tteejj  cchhwwiillii  nnaa  DDoollnnyymm  ŚŚlląąsskkuu  ssyyttuuaaccjjęę  ffiinnaannssoowwąą,,  nnaajjlleeppsszząą  zzddoollnnoośśćć  

kkrreeddyyttoowwąą..  JJeesstteeśśmmyy  nnaa  sszzaarryymm  kkoońńccuu  jjeeśśllii  cchhooddzzii  oo  zzaaddłłuużżeenniiee  nnaa  ggłłoowwęę  mmiieesszzkkaańńccaa,,  pprrzzeedd  

nnaammii  jjeesstt  LLuubbiinn  ii  zzaa  nnaammii  jjeesstt  LLuubbiinn,,  bboo  jjeesstt  ggmmiinnaa  wwiieejjsskkaa  ii  ggmmiinnaa  mmiieejjsskkaa  ii  mmyy..  WWsszzyyssccyy  

ssąąssiieeddzzii,,  wwsszzyyssccyy  kkttóórrzzyy  wwaamm  pprrzzyyjjddąą  ddoo  ggłłoowwyy  mmaajjąą  kkrreeddyyttóóww  kkiillkkaa  lluubb  kkiillkkaannaaśścciiee  rraazzyy  

wwiięęcceejj  nnaa  ggłłoowwęę  mmiieesszzkkaańńccaa..  DDllaatteeggoo  żżeebbyy  zzrroobbiićć  ccoośś  ppoorrzząąddnniiee,,  żżeebbyy  zzrroobbiićć  ttaakk  żżeebbyyśścciiee  

PPaańńssttwwoo  mmooggllii  tteeggoo  uużżyywwaaćć,,  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  ddrrooggii  ppoollnnee,,  mmaammyy  zzddoollnnoośśćć  kkrreeddyyttoowwąą  ii  

ppoowwiinnnniiśśmmyy  nnaa  ttoo  wwyyppuusszzcczzaaćć  oobblliiggaaccjjee  aa  mmyy  bbęęddzziieemmyy  wwyyppuusszzcczzaaćć  jjee,,  ddoo  ppllaannuu  rroocczznneeggoo  

mmiiaałłyyśśmmyy  zz  PPaanniiąą  SSkkaarrbbnniikk    ttoo  pprrzzyyggoottoowwaannee,,  ww  tteejj  cchhwwiillii  ppooggooddaa  ppookkaazzaałłaa,,  żżee  ttrrzzeebbaa  cczzęęśśćć  

ttyycchh  śśrrooddkkóóww,,  kkttóórree  ppllaannoowwaałłyyśśmmyy  wwtteeddyy  nnaa  ttee  oobblliiggaaccjjee  pprrzzeessuunnąąćć  wwłłaaśśnniiee  ww  kkiieerruunnkkuu  ddrróógg  

ppoollnnyycchh  ii  rroowwóóww,,  nnoo  ii  mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii  ssttaawwóóww  bboo  ttoo  jjeesstt  wwsszzyyssttkkoo  ssyysstteemm  nnaacczzyyńń  

ppoołłąącczzoonnyycchh..  JJeesstt  ttoo  aappeell  ddoo  PPaańńssttwwaa,,  nnaapprraawwddęę  pprrzzyycchhooddzzeenniiee  ddoo  mmnniiee,,  nniieecchh  ppaannii  zzaałłaattaa  

ttaammttąą  ddzziiuurręę  cczzyy  wwyyrróówwnnaa  ddrrooggęę,,  cczzyy  ccoośś,,  nnaamm  ww  tteejj  cchhwwiillii  zzaacczzyynnaa  jjuużż  bbrraakkoowwaaćć  ggrruuzzuu  ww  

ggmmiinniiee  ppoonniieewwaażż  rroobbiimmyy  rroozzbbiióórrkkii  nnaa  kkttóórree  nniiee  mmaammyy  eekkssttrraa  śśrrooddkkóóww  ww  bbuuddżżeecciiee  aa  jjeesstteeśśmmyy  

zzmmuusszzeennii  jjee  zzrroobbiićć,,  bboo  mmaammyy    nnaakkaazzyy..  WWiięęcc  rroobbiimmyy  rroozzbbiióórrkkii  ii  uuttwwaarrddzzaammyy  ttee  bbaaggnniissttee  ww  tteejj  

cchhwwiillii  jjuużż  ddrrooggii  aallee  ssttaarrcczzyy  tteeggoo  nnaa  33--44  ooddcciinnkkii  aa  ttaakkiicchh  ooddcciinnkkóóww  jjeesstt  kkiillkkaaddzziieessiiąątt..    

SSoołłttyyss  ssoołłeeccttwwaa  WWyysszzęęcciiccee  RRaaddnnaa  BBaarrbbaarraa  ŻŻeelliiźźnniiaakk;;  MMaamm  pprrooppoozzyyccjjęę,,  mmoożżee  ww  rraammaacchh  

UUrrzzęędduu  GGmmiinnyy  ii  wwyyddzziiaałłuu  oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa  wweejjśśćć  wwee  wwssppóółłpprraaccęę  zz  kkoołłaammii  łłoowwiieecckkiimmii,,  

kkttóórree  ssiięę  zznnaajjdduujjąą  nnaa  tteerreenniiee  GGmmiinnyy  ii  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  żżeebbyy  ddookkoonnaałłyy  ooddssttrrzzaałłóóww..  BBoobbrryy  ssąą  ppoodd  

cczzęęśścciioowwąą  oocchhrroonnąą,,  ccoo  ttoo  zznnaacczzyy??  TToo  zznnaacczzyy,,  żżee  jjeeżżeellii  jjeesstt  mmaałłaa  ppooppuullaaccjjaa  ttoo  ssiięę  nniiee  ssttrrzzeellaa  

nnaattoommiiaasstt  jjeeżżeellii  nnaassttęęppuujjee  pprrzzyyrroosstt  ppooppuullaaccjjii  wwiięęcc  zz  jjeeddnneejj  ssttrroonnyy  ssąą  zz  ddrruuggiieejj  ssttrroonnyy  ssąą  aa  wwiięęcc  

ppooppuullaaccjjaa  zzwwiięękksszzyyłłaa  ssiięę  wwiięęcc  wwtteeddyy  ppooddeejjmmuujjee  ssiięę  ttaakkiiee  ddzziiaałłaanniiaa..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  CCzzaassyy  ww  kkttóórryycchh  uurrzzęęddnniikk  zz  oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa  

zzeessppóółł  ww  zzeessppóółł  zz  mmyyśślliiwwyymm  bbęęddąą  ddeeccyyddoowwaallii  oo  ooddssttrrzzaallee  ggaattuunnkkuu  cchhrroonniioonneeggoo  ttoo  mmaamm  

nnaaddzziieejjęę  żżee  ttyycchh  cczzaassóóww  nniiee  ddoożżyyjjeemmyy,,  bboo  nnaa  ppeewwnnoo  ww  ttyycchh  cczzaassaacchh  nniiee  żżyyjjeemmyy..  PPaannii  nnaaddrroobbii  

zzaalleeggłłoośśccii..  

SSoołłttyyss  ssoołłeeccttwwaa  WWyysszzęęcciiccee  RRaaddnnaa  BBaarrbbaarraa  ŻŻeelliiźźnniiaakk;;  MMaamm  aakkttuuaallnnee..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  NNiiee  pprrzzeecczzęę,,  żżee  bboobbrryy  ssąą  pprroobblleemmeemm  bboo  ssąą  

pprroobblleemmeemm,,  aallee  ww  ppoorróówwnnaanniiuu  zz  pprroobblleemmeemm  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo,,  ddoottyycczząąccyymm  żżee  ttaakk  ppoowwiieemm  

zzaabbaaggnniieenniiaa  jjeejj  ssąą  pprroobblleemmeemm  mmaarrggiinnaallnnyymm..  BBaarrddzzoo  cchhcciiaałłaabbyymm  ww  rraaddyykkaallnnyy,,  pprroossttyy  ssppoossóóbb  

rroozzwwiiąązzaaćć  pprroobblleemm  bboobbrróóww  aallee  pprraawwoo  mmii  nnaa  ttoo  nniiee  ppoozzwwaallaa..    

SSoołłttyyss  ssoołłeeccttwwaa  GGłłęębboowwiiccee  RRaaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk;;  PPrroosszzęę  PPaańńssttwwaa,,  PPaannii  WWóójjtt  mmaamm  ttaakkiiee  

ddoo  PPaannii  ppyyttaanniiee,,  cczzwwaarrttyy  rrookk  tteejj  kkaaddeennccjjii  oobbeeccnneejj  uuppłłyywwaa,,  nniiee  ssłłyysszzeelliiśśmmyy  nniiggddyy  zz  PPaannii  uusstt,,  żżee  

jjaakkiieeśś  pprroobblleemmyy  mmaammyy  zz  bboobbrraammii,,  zz  ddrrooggaammii  aa  ww  ttyymm  rrookkuu,,  jjuużż  cczzwwaarrttyy  rrookk  tteejj  kkaaddeennccjjii  
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ssłłyysszzyymmyy  ddrrooggii  ssąą  nniieerroobbiioonnee,,  wwsszzyyssttkkoo  jjeesstt  wwiinnaa  rraaddnnyycchh,,  ppiieenniięęddzzyy  nniiee  ppoozzyysskkuujjąą..  PPaannii  

WWóójjtt,,  PPaannii  jjeesstt  oodd  tteeggoo,,  PPaannii  mmaa  ddoo  tteeggoo  wwłłaaśśnniiee  zzaałłooggęę  lluuddzzii  bbyy  ppoozzyysskkiiwwaaćć  ttee  ppiieenniiąąddzzee..  

NNaassttęęppnnee  ppyyttaanniiee,,  PPaannii  ttuu  wwssppoommnniiaałłaa  oo  ddrrooggaacchh,,  kkttóórree  zzoossttaałłyy  wwyyrreemmoonnttoowwaannee  ww  oobbeeccnnyymm  

rrookkuu..  KKttóórree  zzoossttaałłyy  ddrrooggii  wwyyrreemmoonnttoowwaannee??    

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  JJaa  mmóówwiiłłaa  oo  ddrrooggaacchh,,  kkttóórree  ssąą  nniieennaapprraawwiioonnee..  

SSoołłttyyss  ssoołłeeccttwwaa  GGłłęębboowwiiccee  RRaaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk;;  PPaannii  WWóójjtt,,  kkttóórree  ddrrooggii  zzoossttaałłyy  ww  ttyymm  

rrookkuu  nnaapprraawwiioonnee,,  łłaattaannee??  JJeesstteemm  cczzłłoonnkkiieemm  KKoommiissjjii  MMiieenniiaa,,  jjaa  oo  żżaaddnnyycchh  ddrrooggaacchh  nniicc  nniiee  

wwiieemm..  TTeeżż  ffuunnkkccjjoonnuujjąą,,  ww  ppoopprrzzeeddnniicchh  llaattaacchh  ttoo  bbyyłłoo  ddoobbrrzzee  wwsszzyyssttkkoo  ffuunnkkccjjoonnoowwaałłoo  ww  

ppoopprrzzeeddnniieejj  kkaaddeennccjjii,,  ddwwiiee  kkaaddeennccjjee  wwsstteecczz  ppoowwssttaałłyy  ssppóółłkkii  wwooddnnee..  NNaaddzzoorroowwaallii  ttoo  

WWóójjttoowwiiee,,  zzoossttaałłyy  wwyyrreemmoonnttoowwaannee  cczzyy  uuddrroożżnniioonnee  rroowwyy  ww  mmiieejjssccoowwoośścciiaacchh..  OOdd  jjaakkiieeggoośś  

cczzaassuu  nniiee  ssłłyysszzyy  ssiięę  ww  ooggóóllee  nniicc  aa  PPaannii  tteerraazz  ttuu  zzaassłłaanniiaa  ssiięę,,  żżee  PPaannii  jjeesstt  ttaakkiimm  oobbrroońńccąą  

rroollnniikkóóww,,  aallee  pprrzzeezz  ttrrzzyy  llaattaa  ttoo  PPaannii  WWóójjtt  ttrrzzeebbaa  ppoowwiieeddzziieećć,,  ttoo  ccaałłyy  cczzaass  nnaa  mmaakkssaa  ppooddaattkkii  

PPaannii  jjeecchhaałłaa  nnaa  ttyycchh  rroollnniikkóóww..  WW  ttyymm  rrookkuu  ttoo  ssaammoo  PPaannii  zzrroobbiiłłaa,,  ttyyllkkoo  ddzziięękkii  tteejj  RRaaddzziiee,,  

RRaaddzziiee  GGmmiinnyy  żżeeśśmmyy  oobbnniiżżyyllii  ttee  ppooddaattkkii,,  ttoo  ssąą  ffaakkttyy..  PPrroosszzęę  nniiee  mmóówwiićć,,  żżee  PPaannii  jjeesstt  zzaa  

rroollnniikkaammii  aa  ccoo  iinnnneeggoo  PPaannii  rroobbii..  NNaassttęęppnnaa  sspprraawwaa,,  kkiieeddyy  zzaappyyttaałłeemm  ssiięę  nnaa  kkoommiissjjaacchh  

ppoonnaawwiiaamm  sswwoojjee  ppyyttaanniiee,,  kkiieeddyy  zzoossttaanniiee  zzrroobbiioonnaa  wwyycceennaa  sszzkkoołłyy  ww  GGłłęębboowwiiccaacchh,,  rreemmoonnttuu  

sszzkkoołłyy  ww  GGłłęębboowwiiccaacchh??  NNaassttęęppnnee  ppyyttaanniiee,,  kklluubb  ssppoorrttoowwyy  ww  GGłłęębboowwiiccaacchh  rreeaakkttyywwaaccjjaa  

nnaassttąąppiiłłaa,,  ttrroosszzkkęę  ssąą  zzaasskkoocczzeennii  ttyymm,,  żżee  nniiee  zzoossttaanniiee  pprrzzyyzznnaannee  66..000000  nnaa  ooggrrooddzzeenniiee  tteeggoo  

bbooiisskkaa..  WWnniioosseekk  zzłłoożżyyllii,,  cczzęęśśćć  zzoossttaałłoo,,  cczzęęśśćć  zzoossttaałłoo  ppooddyykkttoowwaannee  ttyymm,,  żżee  nniibbyy  nniiee  bboo  

wwnniioosseekk  ffoorrmmaallnnyy  nniiee  ddoossttaałł  ttyycchh  ppuunnkkttóóww  nnaa  ooggrrooddzzeenniiee  tteeggoo  bbooiisskkaa..  PPoowwttaarrzzaamm  ww  33//44  ttoo  

bbooiisskkoo  jjeesstt  ooggrrooddzzoonnee  pprrzzeezz  mmiieesszzkkaańńccóóww,,  zzoossttaałłaa  11//44..  ZZwwrróócciillii  ssiięę  zz  ppiissmmeemm,,  zz  wwnniioosskkiieemm  

nniiee  ddoossttaallii  ttyycchh  ppiieenniiąążżkkóóww..  PPrroosszzęę  ppoowwiieeddzziieećć  ddllaacczzeeggoo??  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  JJaakkoo  rraaddnnyy  wwiieelluu  kkaaddeennccjjii  ppoowwiinniieenn  PPaann  ooddrróóżżnniiaaćć  

śśrrooddkkii  iinnwweessttyyccyyjjnnee  ii  śśrrooddkkii  bbiieeżżąąccee..  ŚŚrrooddkkii  iinnwweessttyyccyyjjnnee  ttoo  ttaakkiiee,,  kkttóórree  ssąą  nnaazznnaacczzoonnee,,  żżee  ttoo  

jjeesstt  nnaa  tteenn  bbuuddyynneekk,,  nnaa  ttęę  ddrrooggęę,,  nnaa  tteenn  rreemmoonntt,,  nnaa  tteenn  rróóww,,  nnaa  tteenn  ssttaaww..  ŚŚrrooddkkii  iinnwweessttyyccyyjjnnee  

mmooggąą  ppoocchhooddzziićć  zzaarróówwnnoo  zz  kkrreeddyyttóóww  jjaakk  ii  zzee  sspprrzzeeddaażżyy  mmaajjąąttkkuu  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  zziieemmii  iittdd..  ŚŚrrooddkkii  

bbiieeżżąąccee  mmooggąą  bbyyćć  wwyyddaawwaannee  ii  ww  bbuuddżżeecciiee  ssąą  nnaazznnaacczzoonnee  jjaakkoo  ttoo  uuttrrzzyymmaanniiee  bbiieeżżąąccee  nnaa  

pprrzzyykkłłaadd  mmiieenniiaa,,  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  ddrróógg,,  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  mmiieesszzkkaańń  ii  śśrrooddkkii  bbiieeżżąąccee  jjeesstt  kkoommppeetteennccjjąą  

WWóójjttaa  bboo  ddoowwiiaadduujjee  ssiięę  nnaa  bbiieeżżąąccoo,,  ww  ttrraakkcciiee  rrookkuu  ccoo  ssiięę  zzeeppssuułłoo,,  ccoo  ssiięę  rroozzllaazzłłoo,,  ccoo  ssiięę  

pprrzzeeddzziiuurraawwiiłłoo  ii  zz  ttyycchh  śśrrooddkkóóww  bbiieeżżąąccyycchh  ttoo  nnaapprraawwiiaa..  JJeesstt  ttoo  kkoommppeetteennccjjaa  WWóójjttaa  aa  nniiee  

RRaaddyy..  WWóójjtt  ppoorruusszzaa  ssiięę  ww  kkwwoocciiee  śśrrooddkkóóww  bbiieeżżąąccyycchh,,  ggddyybbyy  PPaann  rraaddnnyy  KKaacczzmmaarreekk  mmnniiee  

ssłłuucchhaałł,,  ttoo  mmoożżee  nnaassttęęppnnee  ppyyttaanniiaa  ddoottyycczzyyłłyybbyy  tteeggoo  cczzeeggoo  jjeesszzcczzee  nniiee  wwiiee  bboo  nniiee  ssłłyysszzaałł,,  aa  nniiee  

tteeggoo  ccoo  pprrzzeedd  cchhwwiilląą  ppaaddłłoo..  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  ddllaacczzeeggoo  mmyy  nniiee  wwiieemmyy,,  mmóówwii  PPaann,,  kkttóórree  ddrrooggii  

ssąą  tteerraazz  nniiee  wwiieemm  zzaałłaattaannee  ggrruuzzeemm..  NNoo  ddllaatteeggoo,,  żżee  ssąą  ttoo  pprraaccee  bbiieeżżąąccee  pprroosszzęę  PPaannaa  aa  nniiee  

iinnwweessttyyccyyjjnnee  ii  rroobbii  ssiięę  jjee  nnaa  bbiieeżżąąccoo  ttaamm  ggddzziiee  jjeesstt  nnaajjbbaarrddzziieejj  ppaalląąccaa  ppoottrrzzeebbaa..  AAppeelluujjąącc  oo  

kkrreeddyytt  lluubb  oobblliiggaaccjjee  aappeelluujjęę  oo  śśrrooddkkii  iinnwweessttyyccyyjjnnee,,  kkttóórree  mmoożżnnaa  zzaappllaannoowwaaćć  ii  ddoopprroowwaaddzziićć  

ddrrooggii  ddoo  ttaakkiieeggoo  ssttaannuu,,  żżee  ttoo  nniiee  bbęęddąą  aauuttoossttrraaddyy  aallee  bbęęddąą  ttoo  ddrrooggii  bboo  uuttwwaarrddzzeenniiee  ddrrooggii  

ggrruuzzeemm  tteeżż  zzaalleeżżyy  oodd  ooddcciinnaakk  kkiillkkaannaaśścciiee  cczzaassaammii  kkiillkkaaddzziieessiiąątt  ttyyssiięęccyy..  TToo  nniiee  jjeesstt  ttaakk,,  żżee  

ssoobbiiee  wwyyssyyppiieemmyy  pprrzzyycczzeeppęę  kklliińńccuu  ii  jjuużż  jjeesstt  ddrrooggaa  ppoo  kkttóórreejj  mmoożżnnaa  jjeeźźddzziićć,,  zzwwłłaasszzcczzaa  pprrzzyy  

ttaakkiimm  nnaassąącczzeenniiuu  wwooddąą  jjaakkiiee  jjeesstt  ww  ttyymm  bbiieeżżąąccyymm  rrookkuu..  PPaann  ttuu  wwssppoommiinnaałł  ddllaacczzeeggoo  nniiee  

ssłłyysszzyymmyy  oo  ssppóółłkkaacchh  wwooddnnyycchh,,  kkiieeddyyśś  bbyyłłoo  ww  ttaammtteejj  kkaaddeennccjjii  aa  tteerraazz  nniiee  ssłłyysszzyymmyy..  WWiiee  PPaann,,  

ddllaatteeggoo  nniiee  ssłłyysszzyymmyy  bboo  ssiięę  nniicc  zzłłeeggoo  nniiee  ddzziieejjee  aa  wwsszzyyssttkkoo  ddzziieejjee  ssiięę  ddoobbrrzzee  ii  zzggooddnniiee  zz  

ppllaanneemm..  PPrrzzeezznnaacczzaammyy  cczzęęśśćć  śśrrooddkkóóww,,  ssąą  ssppóółłkkii  wwooddnnee,,  ssąą  wwyyzznnaacczzaannee  ooddcciinnkkii..  PPaann  KKłłooss  

nnaajjlleeppiieejj  ppoowwiiee,,  ((……))  bboo  wwsszzyyssttkkoo  ffuunnkkccjjoonnuujjee  ddoobbrrzzee  ww  ssppóółłkkaacchh  wwooddnnyycchh,,  nnaa  ttyyllee  nnaa  iillee  

mmaammyy  śśrrooddkkóóww,,  ddllaatteeggoo  nniiee  ssłłyysszzyymmyy,,  nniiee  ssłłyysszzyymmyy  bboo  nniiee  mmaa  aawwaannttuurryy  ww  ssppóółłkkaacchh  

wwooddnnyycchh..  DDoobbrrzzee  mmóówwiięę  PPaanniiee  KKłłooss  cczzyy  źźllee??  SSąą  ssppóółłkkii  wwooddnnee,,  ddzziiaałłaajjąą,,  rroobbiiąą  ttee  rroowwyy??  

PPaann  JJaannuusszz  KKłłooss;;  RRoobbiiąą..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  SSąą  śśrrooddkkii  ggmmiinnnnee,,  ssąą  śśrrooddkkii  wwaasszzee,,  ssąą  śśrrooddkkii  

mmaarrsszzaałłkkoowwsskkiiee??  

PPaann  JJaannuusszz  KKłłooss;;  NNiiee  mmaa  cchhęęttnnyycchh..  
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WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  AAllee  ttee  kkttóórree  ssąą  ttoo  ddzziiaałłaajjąą  aa  nnoowwee  nniiee  cchhccąą,,  ttaakk??  

PPaann  JJaannuusszz  KKłłooss;;  WW  cchhwwiillii  oobbeeccnneejj  ggddyy  zzaalleewwaa  ttoo  ddooppiieerroo  cchhcceemmyy  rroowwyy  kkooppaaćć,,  mmoożżee  zzaa  

ppóóźźnnoo,,  ooppaammiięęttaajjmmyy  ssiięę..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  JJeeśśllii  cchhooddzzii  oo  sszzkkoołłęę  ww  GGłłęębboowwiiccaacchh,,  ddzziissiiaajj  

ppoowwiinnnnaamm  ppooddppiissyywwaaćć  uummoowwęę  nnaa  tteenn  żżłłoobbeekk,,  ddoossttaalliibbyyśśmmyy  ssppoorrąą  kkaassęę  nnaa  rreemmoonntt  sszzkkoołłyy  ww  

GGłłęębboowwiiccaacchh  ppoo  ttoo,,  żżeebbyy  uurrzząąddzziićć  ttaamm  żżłłoobbeekk  ii  jjuużż  bbyyłłbbyy  śśrrooddeekk  zzeewwnnęęttrrzznnyy  aallee,,  żżee  PPaańńssttwwoo  

zzaaddeeccyyddoowwaalliiśścciiee  żżee  nniiee,,  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  ddzziissiiaajj  mmnniiee  ttaamm  ggddzziiee  mmaaiiłłaamm  ppooddppiissyywwaaćć  ttęę  

uummoowwęę    nniiee  mmaa  ii  nniiee  mmaa  tteeżż  śśrrooddkkóóww  zzeewwnnęęttrrzznnyycchh  aa  kkaallkkuullaaccjjaa  iillee  bbęęddzziiee  kkoosszzttoowwaałł  ii  ww  

jjaakkiieejj  wweerrssjjii  rreemmoonntt  sszzkkoołłyy  ww  GGłłęębboowwiiccaacchh  ppoowwssttaajjee,,  ppoonniieewwaażż  mmaammyy  bbaarrddzzoo  kkoommppeetteennttnnąą  

aallee  sskkrroommnnąą  zzaałłooggęę  ii  jjeesstt  ww  mmiięęddzzyycczzaassiiee  bbaarrddzzoo  dduużżoo  iinnnnyycchh  rrzzeecczzyy  ddoo  zzrroobbiieenniiaa..  SSzzkkoołłyy  

ppooddoobbnniiee  jjaakk  mmiieesszzkkaańń,,  jjaakk  ddoommóóww  nniiee  rreemmoonnttuujjee  ssiięę  ww  ssttyycczznniiuu,,  lluuttyymm,,  mmaarrccuu  ggddyy  jjeesstt  mmrróózz  

ii  ppaaddaa,,  ttaakk  sszzkkoołłyy  nniiee  rreemmoonnttuujjee  ssiięę  ww  ttrraakkcciiee  kkiieeddyy  ssąą  zzaajjęęcciiaa  sszzkkoollnnee..  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  

mmaammyy  cczzaass  nnaa  ttoo  żżeebbyy  tteenn  kkoosszzttoorryyss,,  ttee  ppoottrrzzeebbyy  rreemmoonnttoowwee  sszzkkoołłyy  ww  GGłłęębboowwiiccaacchh  

sskkaallkkuulloowwaaćć,,  bboo  jjaa  nniiee  zzaammiieerrzzaamm  ssiięę  wwyybbrraaćć  ddoo  wwiięęzziieenniiaa  zzaa  ttoo,,  żżee  rreemmoonnttoowwaałłaamm  sszzkkoołłęę  ww  

ttrraakkcciiee  sseemmeessttrruu  ii  ccoośś  ssiięę  ssttaałłoo..  TTaamm  wwaarruunnkkii  ssąą  ii  ttaakk  jjuużż  cciięężżkkiiee  wwiięęcc  ppooggaarrsszzaaćć  ddllaatteeggoo,,  żżee  

PPaann  mmaa  kkaapprryyss,,  żżeebbyy  ttoo  rroobbiićć  ww  kkwwiieettnniiuu  aa  nniiee  ww  lliippccuu  ttoo  jjuużż  ssoobbiiee  ddaarruujjmmyy..  JJeeśśllii  cchhooddzzii  oo  

kklluubb  ssppoorrttoowwyy  nniiee  jjeesstt  ttoo  ppiieerrwwsszzyy,,  kkttóórryy  ssiięę  rreeaakkttyywwoowwaałł,,  bbaarrddzzoo  ssiięę  cciieesszzęę,,  kklluubb  zzłłoożżyyłł  

pprroojjeekktt  jjaakkoo  oorrggaanniizzaaccjjaa  ppoozzaarrzząąddoowwaa  ddoo  kkoonnkkuurrssuu  zz  bbuuddżżeettuu  nnaa  wwssppóółłpprraaccęę  zz  oorrggaanniizzaaccjjaammii  

ppoozzaarrzząąddoowwyymmii..  JJaa  oodd  ppoocczząąttkkuu  ww  pprrzzeecciiwwiieeńńssttwwiiee  ddoo  mmooiicchh  ppoopprrzzeeddnniikkóóww  nniiee  bbiioorręę  uuddzziiaałłuu  

aannii  ww  tteejj  kkoommiissjjii  aannii  ww  oocceenniiee  ttyycchh  wwnniioosskkóóww..  OOcceennęę  pprrzzeepprroowwaaddzzaa  kkoommiissjjaa,,  ttaakk  ffoorrmmaallnnąą  jjaakk  

mmeerryyttoorryycczznnąą  ii  nniiee  mmaa  ttaakkiieeggoo  zzeessppoołłuu  ssppoorrttoowweeggoo,,  ttaakkiieejj  oorrggaanniizzaaccjjii,,  kkttóórraa  ddoossttaajjee  mmaakkssaa..  

KKaażżddyy  ppiisszzee  ttyyllee  iillee  uuwwaażżaa  żżee  ppoottrrzzeebbaa  ii  ttoo  uuzzaassaaddnniiaa,,  ttaakkiicchh  oorrggaanniizzaaccjjii  nniiee  mmaa  ii  wwsszzyyssccyy  ssąą  

ggddzziieeśś  ttaakk  żżeebbyy  ssiięę  zzbblliiżżyyćć  ddoo  tteejj  kkwwoottyy..  ŚŚrrooddkkii  pprrzzeezznnaacczzoonnee  nnaa  ssppoorrtt  ww  oorrggaanniizzaaccjjaacchh  

ppoozzaarrzząąddoowwyycchh  zzoossttaałłyy  rroozzddyyssppoonnoowwaannee  ttaakk,,  żżee  GGłłęębboowwiiccee  ddoossttaałłyy  ttyyllee  iillee  ppoozzwwoollii  iimm  

uurruucchhoommiićć  ssiięę  jjaakkoo  kklluubboowwii..  66..000000  nnaa  ooggrrooddzzeenniiee  cczzyy  nnaa  ccookkoollwwiieekk  iinnnneeggoo  nniiee  ddoossttaallii,,  

ppoonniieewwaażż  ttyycchh  ppiieenniięęddzzyy  ppoo  ppiieerrwwsszzee  zzaabbrraakkłłoo,,  ppoo  ddrruuggiiee  nnaa  ooggrrooddzzeenniiee  jjeeddnneejj  śścciiaannyy  oodd  

zzeewwnnąąttrrzz  nniiee  mmaa  sseennssuu  wwyyddaawwaaćć  śśrrooddkkóóww,,  ppoonniieewwaażż  żżeebbyy  ww  ooggóóllee  bbrraaćć  uuddzziiaałł  ww  

jjaakkiicchhkkoollwwiieekk  rroozzggrryywwkkaacchh  ttrrzzeebbaa  mmiieećć  ggrrooddzzeenniiee  ppoollaa  ggrryy  cczzyyllii  ggrrooddzzeenniiee  mmuurraawwyy  

wweewwnnęęttrrzznnee  aa  oonnoo  jjaakk  wwiieemmyy  kkoosszzttuujjee  3355..000000  jjeeśśllii  ssiięę  zzaałłooggaa  ssaammaa  wweeźźmmiiee  ddoo  rroobboottyy..  TTyyllee  

kkoosszzttoowwaałłoo  ww  OOrrzzeesszzkkoowwiiee,,  ttyyllee  kkoosszzttoowwaałłoo  ww  KKrrzzeelloowwiiee,,  ttyyllkkoo  ddllaatteeggoo,,  żżee  GGłłęębboowwiiccee  

ddooppiieerroo  zzaacczzyynnaajjąą  pprraawwddooppooddoobbnniiee  oodd  CC  kkllaassyy  ii  ssąą  mmnniieejjsszząą  mmiieejjssccoowwoośścciiąą,,  oocczzkkaa  ssiiaattkkii  nniiee  

ssąą  oodd  tteeggoo  ttaańńsszzee..  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm,,  ttee  66..000000  aannii  zziięębbii  aannii    ggrrzzeejjee,,  bboo  ttoo  jjeesstt  ii  ttaakk  ii  ttaakk  zzaa  

mmaałłoo..  WWiieemm  ttoo  ppoonniieewwaażż  kkoommiissjjaa  ppoo  ttyymm  jjaakk  oocceenniiłłaa  wwnniioosskkii  ii  zzaapprrooppoonnoowwaałłaa  kkwwoottyy,,  

pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  mmii  wwyynniikkii  sswwoojjeejj  pprraaccyy  ii  jjaa  ssiięę  ppoodd  ttyymmii  wwyynniikkaammii  ppooddppiissaałłaamm  bboo  ddeeccyyzzjjaa  nnaa  

kkoonniieecc  jjeesstt  wwóójjttaa..  TToo  ccoo  PPaann  rroobbii,,  ttoo  jjeesstt  pprróóbbaa  ooddzzyysskkaanniiaa  ttwwaarrzzyy  pprrzzeedd  wwłłaassnnyymm  

eelleekkttoorraatteemm,,  bboo  PPaann  iicchh  zzlleekkcceewwaażżyyłł,,  PPaann  zzaa  nniimmii  nniiee  ssttaannąąłł,,  PPaann  nniicczzeeggoo  nniiee  cchhcciiaałł  ddllaa  

wwłłaassnneeggoo  ssoołłeeccttwwaa..  PPaann  jjeesstt  pprrzzeerraażżoonnyy,,  żżee  jjaa  ssiięę  śśwwiieettnniiee  ddooggaadduujjęę  zz  mmiieesszzkkaańńccaammii  

GGłłęębboowwiicc  aa  jjaakkoo  WWóójjtt  mmaamm  oobboowwiiąązzeekk  ddooggaaddyywwaaćć  ssiięę  ww  kkaażżddyymm  ookkrręęgguu  aa  PPaann  ww  ttyymm  zz  

kkttóórreeggoo  PPaannaa  wwyybbrraallii  ii  pprróóbbaa  ooddwwrróócceenniiaa  żżee  jjaa  zzrroobbiiłłaamm  ccoośś  źźllee,,  ttoo  jjeesstt  pprróóbbaa  ooddwwrróócceenniiaa  

uuwwaaggii..  PPrrzzyyppoommiinnaamm,,  żżee  nnaa  PPaannaa  wwnniioosseekk  kkiillkkaa  ttyyssiięęccyy  zzłłoottyycchh  zzoossttaałłoo  wwppiissaannyycchh  ddoo  bbuuddżżeettuu  

rroocczznneeggoo  ggmmiinnyy  nnaa  jjaakkiieeśś  ppiiłłkkoocchhwwyyttyy  cczzyy  ooggrrooddzzeenniiaa  ddllaa  tteeggoo  kklluubbuu,,  bboo  ttoo  wwłłaaśśnniiee  mmiiaałłoo  

bbyyćć  oodd  ddrrooggii  żżeebbyy  ppiiłłkkaa  nniiee  wwyyllaattyywwaałłaa..  NNoo  wwiięęcc  bbęęddzziieemmyy  ssttaawwiiaaćć  nniisskkąą  ssiiaattkkęę  oopprróócczz  

wwyyssookkiieeggoo  ppiiłłkkoocchhwwyyttuu  nnaa  tteejj  ssaammeejj  ssttrroonniiee..  MMaammyy  ppllaann  GGłłęębboowwiicc  ii  wwcczzoorraajj  zzaaaakkcceeppttoowwaałłaamm  

zzaaggoossppooddaarroowwaanniiee  ccaałłeeggoo  tteeggoo  ooggrroommnneeggoo  ppllaaccuu  oo  wwiieellee  zzaa  dduużżeeggoo  jjaakk  nnaa  ttoo  ssoołłeeccttwwoo,,  aallee  

sskkoorroo  ssttaałłoo  ww  kkrrzzaakkaacchh  ttoo  tteerraazz  nniieecchh  ssttooii  jjaakkoo  uużżyytteecczznnee..  MMaammyy  zzaappllaannoowwaannee  ggddzziiee  bbęęddzziiee  

OOSSAA  jjeeśśllii  MMiinniisstteerrssttwwoo  ddaa  nnaamm  ttee  śśrrooddkkii,,  ppoonniieewwaażż  wwnniioosskkóóww  ddoo  OOSSAA  wwppłłyynnęęłłoo  ttrrzzyy  rraazzyy  

wwiięęcceejj  nniiżż  zzaakkłłaaddaałł  ppiieerrwwoottnnyy  bbuuddżżeett  MMiinniissttrraa  SSppoorrttuu  nnaa  tteenn  cceell..  MMaammyy  zzaappllaannoowwaannee  ggddzziiee  

ppoowwiinnnnoo  bbyyćć  ttaamm  ppoossaaddoowwiioonnee  bbooiisskkoo  wwiieellooffuunnkkccyyjjnnee  ttaakkiiee  jjaakk  ww  KKrrzzeelloowwiiee,,  nnaa  ttoo  śśrrooddkkii  

mmoożżnnaa  ppoozzyysskkaaćć  zz  MMiinniisstteerrssttwwaa  SSppoorrttuu..  MMaammyy  zzaappllaannoowwaannee  ppoonniieewwaażż  wwnniioosskkoowwaallii  oo  ttoo  

wwłłaaśśnniiee  ppaannoowwiiee  zzaawwooddnniiccyy  zz  kklluubbuu  ssppoorrttoowweeggoo  rreeaakkttyywwoowwaanneeggoo  ggddzziiee  mmooggąą  pprrzzeessttaawwiićć  ttęę  



13 

 

 

 

bbuuddęę  żżeebbyy  ttaamm  mmiieećć  ttyymmcczzaassoowwąą  sszzaattnniięę,,  jjaakk  uusszzaannoowwaaćć  ffaakktt,,  żżee  bbyyłłaa  ttaamm  sscceennaa  jjeesstt  kkaawwaałłeekk  

ppooddłłoożżaa  wwyykkaaffeellkkoowwaanneeggoo,,  żżeebbyy  ttoo  bbyyłłaa  ttaa  pprrzzeessttrrzzeeńń  rroozzrryywwkkoowwoo--  ffeessttyynnoowwaa  iittdd..  żżeebbyy  nniiee  

bbyyłłoo,,  żżee  ww  kkaażżddyymm  kkąąttkkuu  ppoo  ddzziieecciiąąttkkuu,,  jjaakk  ccaałłyy  tteenn  ppllaacc  mmoożżee  wwyygglląąddaaćć  ww  mmoommeenncciiee  kkiieeddyy  

nnaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnee  eelleemmeennttyy  bbęęddąą  śśrrooddkkii  ((……))..  JJaa  mmaamm  ppllaann  nnaa  GGłłęębboowwiiccee  ww  ooggóóllee  ii  ddzziiaałłaanniiaa  

wwsszzyyssttkkiiee  iiddąą  ww  ttyymm  kkiieerruunnkkuu,,  żżeebbyy  GGłłęębboowwiiccee  uusszzaannoowwaaćć..  II  bbaarrddzzoo  lliicczzyyłłaabbyymm  nnaa  ttoo,,  żżeebbyy  

rraaddnnyy  zz  GGłłęębboowwiicc  bbyyłł  ppoo  ssttrroonniiee  GGłłęębboowwiicc  ii  ppoo  ssttrroonniiee  ppllaannuu  ddllaa  GGłłęębboowwiicc  aa  nniiee  ttyyllkkoo  sszzuukkaałł  

jjaakk  ppootteennccjjaallnnee  wwiinnyy  kkttóórryycchh  nniiee  mmaa,,  zzwwaalliićć  nnaa  mmnniiee  aa  ssoobbiiee  pprrzzyyppiissaaćć  zzaassłłuuggii,,  żżee  PPaann  ssiięę  ttaakk  

bbaarrddzzoo  ssttaarraałł..  BBoo  PPaann  kkłłaammaałł  nnaa  mmóójj  tteemmaatt,,  żżee  nniiggddyy  nniiee  mmóówwiiłłaamm  oo  ddrrooggaacchh  pprrzzeezz  ttrrzzyy  llaattaa  aa  

tteerraazz  nnaaggllee  uuddaajjęę  ssiięę  zzwwoolleennnniikkiieemm  rroollnniikkóóww..  PPoo  4400..000000  ww  rrookkuu  wwyymmuusszzaałł  PPaann  nnaa  sswwoojjąą  

ddrrooggąą,,  uuttwwaarrddzzaanniiee  ddrrooggii  GGłłęębboowwiiccee  --  BBrrzzóózzkkaa  

SSoołłttyyss  ssoołłeeccttwwaa  GGłłęębboowwiiccee  RRaaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk;;    OO  rroowwaacchh  mmóówwiiłłeemm..      

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  ssttrraasszząącc,,  żżee  rroollnniiccyy  pprrzzyyjjaaddąą  ppoodd  UUrrzząądd..  TTeerraazz  

mmooggąą  pprrzzyyjjeecchhaaćć  rroollnniiccyy  zz  wwsszzyyssttkkiicchh  wwiioosseekk  bboo  rroozzmmookkłłoo  wwsszzęęddzziiee  ii  ttaakk  zzłłeeggoo  ssttaannuu  ddrróógg  

ppoollnnyycchh  nniiee  bbyyłłoo  ww  GGmmiinniiee  WWiińńsskkoo  oodd  llaatt,,  bboo  ttaakkiieejj  ppooggooddyy  nniiee  bbyyłłoo  oodd  llaatt..  AA  ddllaacczzeeggoo  nniiee  

wwnniioosskkoowwaałłaamm  oo  oobblliiggaaccjjee  ii  kkrreeddyyttyy  nnaa  tteenn  cceell  ww  ppoopprrzzeeddnniicchh  llaattaacchh??  BBoo  ww  ppoopprrzzeeddnniicchh  

llaattaacchh  nniiee  mmiieelliiśśmmyy  zzddoollnnoośśccii  kkrreeddyyttoowweejj  ttaakkiieejj  jjaakk  mmaammyy  tteerraazz,,  bboo  ttee  ttrrzzyy  llaattaa  pprraaccyy  ttoo  bbyyłłaa  

pprraaccaa  ppoo  ttoo,,  żżeebbyyśśmmyy  ttęę  zzddoollnnoośśćć  mmiieellii..  PPrrzzyyppoommiinnaamm,,  żżee  ttoo  ww  tteejj  kkaaddeennccjjii  zzaacczzęęlliiśśmmyy  

ssppłłaaccaaćć  hhaallee  ssppoorrttoowwąą..  MMóójj  ppoopprrzzeeddnniikk  mmuussiiaałł  bbrraaćć  kkrreeddyyttyy  żżeebbyy  ssppłłaaccaaćć  ooddsseettkkii  oodd  tteeggoo  ccoo  

wwzziiąąłł  jjeeggoo  ppoopprrzzeeddnniikk..  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  nnaa  ddzziiśś  ssyyttuuaaccjjaa  GGmmiinnyy  ffiinnaannssoowwaa  jjeesstt  ttaakk  

wwyypprroowwaaddzzoonnaa,,  jjeesstt  ttaakk  ssttaabbiillnnaa,,  jjeesstt  ttaakk  ddoobbrraa,,  żżee  ttyyllkkoo  PPaańńssttwwaa  ddzziiaałłaanniiaa  mmooggąą  ddoopprroowwaaddzziićć  

ddoo  tteeggoo,,  żżee  nniiee  iinnwweessttuujjeemmyy  ww  ttyymm  rrookkuu..  AA  jjeeśśllii  cchhooddzzii  oo  wwyypprraawwęę  nnaa  UUkkrraaiinnęę,,  ccoo  rrookkuu  nnaa  

kkiillkkaa  ppooddoobbnnyycchh  cceellóóww  mmooggłłaamm  zz  bbuuddżżeettuu  GGmmiinnyy,,  mmooggłłaamm  wwyyssuuppłłaaćć  zz  bbuuddżżeettuu  GGmmiinnyy  zz  

jjaakkiieeggoo  ppaarraaggrraaffuu??  ZZ  ppaarraaggrraaffuu  pprroommooccjjaa  ii  mmiiaałłaamm  ookkoołłoo  4400..000000  nnaa  pprroommooccjjęę..  TToo  PPaańńssttwwaa  

ddeeccyyzzjjaa  jjeesstt  ttaakkaa,,  żżee  mmaamm  ww  ttyymm  rrookkuu  nnaa  pprroommooccjjęę  33..000000zzłł  ii  nniiee  ddoołłoożżęę  zz  nniicchh  885500  nnaa  ppaalliiwwoo  

nnaa  UUkkrraaiinnęę  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm..  TToo  jjeesstt  PPaańńssttwwaa  ddeeccyyzzjjaa..  II  tteerraazz  pprroosszzęę  ssiięę  nniiee  ddzziiwwiićć,,  żżee  ww  

GGmmiinniiee  nniiee  ddaa  ssiięę  wwyyssuuppłłaaćć..  NNiiee,,  bboo  ppaarraaggrraaff  zz  kkttóórreeggoo  mmooggłłaamm  zzrroobbiićć    ttoo  lleeggaallnniiee  nnaazzyywwaa  ssiięę  

pprroommooccjjaa  aa  ttaamm  mmaamm  33..000000  nnaa  1122  mmiieessiięęccyy..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  PPaannii  WWóójjtt,,  jjaa  jjaakkoo  PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  

cchhcciiaałłbbyymm  PPaanniiąą  ttuuttaajj  ppuubblliicczznniiee  pprroossiićć,,  żżeebbyy  ggddyy  zzoossttaajjee  zzaaddaannee  kkoonnkkrreettnnee  ppyyttaanniiee  ttaakk  jjaakk  ww  

pprrzzyyppaaddkkuu  rraaddnneeggoo  KKaacczzmmaarrkkaa,,  ooddnnoossiiłłaa  ssiięę  PPaannii  ttyyllkkoo  ddoo  tteeggoo  aa  nniiee  ppoorruusszzaałłaa  sszzeerreegg  

ppoobboocczznnyycchh  tteemmaattóóww..  TToo  ccoo  PPaannii  ww  tteejj  sswwoojjeejj  wwyyppoowwiieeddzzii  ttuuttaajj  zzaapprreezzeennttoowwaałłaa  ttoo  mmooiimm  

zzddaanniieemm  jjeesstt  ppoo  pprroossttuu  sszzcczzyytt  ppooppuulliizzmmuu..  ZZaacczzęęłłaa  PPaannii  oocceenniiaaćć  pprraaccee  jjeeddnneeggoo  zz  nnaajjbbaarrddzziieejj  

zzaaaannggaażżoowwaannyycchh  rraaddnnyycchh..  JJeeżżeellii  mmóówwii  PPaannii,,  żżee  rraaddnnyy  KKaacczzmmaarreekk  ssiięę  nniiee  aannggaażżoowwaałł  ttoo  ww  jjaakkii  

ssppoossóóbb  śśwwiiaaddcczząą  oo  ttyymm  żżee  ssiięę  aannggaażżoowwaałł  ww  rreemmoonntt  ddrrooggii,,  rreemmoonntt  cchhooddnniikkaa,,  zzggłłaasszzaanniiee  nnaa  

kkaażżddeejj  sseessjjii  ppyyttaańń,,  iinntteerrppeellaaccjjii  oo  ddrrooggii,,  oo  rreemmoonnttyy  ddrróógg  ppoollnnyy,,  oo  sszzkkoołłęę..  PPrrzzeecciieeżż  jjaa  ppaammiięęttaamm  

ttąą  ddyysskkuussjjęę  nnaa  bbuuddżżeecciiee,,  ttoo,,  żżee  ccaałłaa  KKoommiissjjaa  OOśśwwiiaattyy  ppoojjeecchhaałłaa  ddoo  sszzkkoołłyy  ww  GGłłęębboowwiiccaacchh,,  

ddoossttaalliiśśmmyy  pprroottookkoołłyy  ppiillnnee  ddoo  zzrroobbiieenniiaa,,  pprroośśbbaa  PPaannii  ddyyrreekkttoorr  żżeebbyy  pprrzzeezznnaacczzyyćć  ppiieenniiąąddzzee  nnaa  

ppiillnnee  rreemmoonnttyy..  WW  ggrruuddnniiuu  ttoo  zzrroobbiilliiśśmmyy,,  5500..000000zzłł  pprrzzeezznnaacczzyylliiśśmmyy,,  mmaammyy  mmaarrzzeecc,,  nnaa  kkaażżddeejj  

sseessjjii  ppyyttaammyy  ssiięę  kkiieeddyy  bbęęddąą  ttee  zzaalleecceenniiaa  ssaanneeppiidduu  ii  iinnnnyycchh  iinnssttyyttuuccjjii  wwpprroowwaaddzzoonnee  ww  żżyycciiee..          

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  KKttóórree  zzaalleecceenniiaa??  PPrroosszzęę  ppookkaazzaaćć..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  TTee  kkttóórree  bbyyłłyy  nnaamm  ppookkaazzyywwaannee  ppooddcczzaass  oobbrraadd  

KKoommiissjjii  OOśśwwiiaattyy..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  JJaakkiiee  zzaalleecceenniiaa??  8800..000000  nnaa  cchhlleewwiikk  cciiąągg  ddaallsszzyy  

rreemmoonnttuu,,  5500..000000  nnaa  sszzkkoołłęę..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  OO  cchhlleewwiikkaacchh  nniiee  bbyyłłoo  mmoowwyy..  PPaanniiee  WWóójjtt,,  ssttaajjęę  

ww  oobbrroonniiee  ppuubblliicczznniiee  rraaddnneeggoo  KKaacczzmmaarrkkaa  ii  ww  oobbrroonniiee  kkaażżddeeggoo  rraaddnneeggoo,,  bboo  kkaażżddyy  zz  nnaass  

wwyykkoonnuujjee  sswwoojjąą  pprraaccęę  nnaajjlleeppiieejj  jjaakk  ppoottrraaffii,,  aa  PPaannii  jjeeddnnyymm  zzddaanniieemm  cczzyy  jjaakkiimmiiśś  ppoocchhooppnnyymmii  

oossąąddaammii  ppoottrraaffii  pprrzzeekkrreeśśllaaćć  pprraaccęę  ii  ppooddcciinnaaćć  sskkrrzzyyddłłaa..  BBaarrddzzoo  pprroosszzęę  tteeggoo  nniiee  rroobbiićć,,  rraaddnnyy  

KKaacczzmmaarreekk  cchhcciiaałł  ssiięę  ooddnniieeśśćć  ddoo  tteejj  PPaannii  wwyyppoowwiieeddzzii..  
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SSoołłttyyss  ssoołłeeccttwwaa  GGłłęębboowwiiccee  RRaaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk;;  PPaannii  WWóójjtt,,  zzaaddaałłeemm  ppyyttaanniiee  PPaannii  nniiee  oo  

rreemmoonntt  ttyyllkkoo  oo  wwyycceennęę..  PPoo  ccoo  PPaannii  ttaakk  ssiięę  rroozzwwooddzziiłłaa  nnaadd  ttyymm  wwsszzyyssttkkiimm??  AA  jjeeżżeellii  cchhooddzzii  oo  

mmoojjąą  oossoobbęę,,  wwyybboorryy,,  ttoo  lluuddzziiee  zzwweerryyffiikkuujjąą,,  nnaapprraawwddęę  zzoobbaacczząą  cczzyy  jjeesstteemm  ddoobbrryymm  rraaddnnyymm,,  

cczzyy  ddoobbrryymm  ssoołłttyysseemm..  LLuuddzziiee  zzwweerryyffiikkuujjąą  ii  pprroosszzęę  nniiee  wwyycchhooddzziićć    jjuużż  ttaakk  pprrzzeedd  sszzeerreegg  jjaakkii  jjaa  

jjeesstteemm,,  żżee  zz  lluuddźźmmii  ddoobbrrzzee  nniiee  wwssppóółłpprraaccuujjęę..  PPaannii  WWóójjtt  wwyyggrraałłeemm  ttrrzzyy  rraazzyy  ttee  wwyybboorryy  ddzziięękkii  

ttyymm  lluuddzziioomm,,  nniiee  rroobbiiłłeemm  żżaaddnneejj  kkaammppaanniiii  wwyybboorrcczzeejj..  AA  pprraawwddęę  mmóówwiiąącc  ttoo  PPaannii  wwłłaaśśnniiee  ssiieejjee  

ttaakkąą  nniieeppeewwnnoośśćć,,  ttaakkiiee  zziiaarrnnoo  nniieezzggooddyy..  

PPaann  JJaannuusszz  KKłłooss;;  JJeesstteemm  zz  wwiioosskkii  RRaajjcczzyynn,,  ssoołłttyyssoowweejj  nnaasszzeejj  ddzziissiiaajj  nniiee  mmaa  ii  mmóówwii  ssiięę  oo  

bbuuddżżeecciiee  cchhcciiaałłbbyymm  ddwwaa  ssłłoowwaa..  PPoo  ppoowwooddzzii  mmiieelliiśśmmyy  zzrroobbiioonnyy  kkaawwaałłeecczzeekk  wwee  wwssii  RRaajjcczzyynn,,  

kkaawwaałłeekk  aassffaallttuu  ii  kkaawwaałłeecczzeekk  cchhooddnniikkaa,,  ccoo  bbuuddżżeett  ssiięę  sskkoońńcczzyyłł,,  nniiee  wwiieemm  ddllaacczzeeggoo,,  kkttoo  ww  ttyymm  

zzaawwiinniiłł  nniiee  wwiieemm  aallee  bbrraakkłłoo  118800mm  cchhooddnniikkaa..  DDoo  ddzziiśś  nniiee  mmoożżeemmyy  ssiięę  oodd  GGmmiinnyy  ddoopprroossiićć  

118800mm  cchhooddnniikkaa..  WW  cchhwwiillii  oobbeeccnneejj  ssąą  ttuu  PPaanniiee  wwiiddzzęę  kkttóórree  mmaajjąą  ddzziieecciiaacczzkkii,,  zz  ttyycchh  118800mm  

wwyycchhooddzzii  ((……))  mmaajjąą  ppoo  ppiięęcciioorroo  ddzziieecciiaacczzkkóóww  ii  bbuuddżżeett  iiddzziiee  nnaa  rróóżżnnee  cceellee  wwaażżnnee,,  ssąą  ii  

wwaażżnniieejjsszzee,,  cczzyy  nniiee  jjeesstt  wwaażżnniieejjsszzyy  kkaawwaałłeecczzeekk  cchhooddnniikkaa  zzrroobbiićć,,  ssąą  PPaanniiee  jjeeżżeellii  mmaajjąą  ddzziieeccii  ttoo  

nnaajjbbaarrddzziieejj  rroozzuummiieejjąą..  JJeesstt  wwiiddzzęę  pprrzzeeddssttaawwiicciieell  ddzziieellnniiccoowwyy  cczzyy  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  nniiee  jjeesstt  

nnaajjwwaażżnniieejjsszzee??  TTee  118800mm  cchhooddnniikkaa  nniiee  mmoożżnnaa  zzrroobbiićć  pprrzzeezz  ttyyllee  llaatt??  JJeesstt  wwiioosskkaa  RRaajjcczzyynn  nnaa  

uubboocczzuu,,  jjeeżżeellii  oo  bbuuddżżeecciiee  mmóówwiimmyy  pprroosszzęę  wwyykkaazz  ddaaćć  nnaa  wwiieeśś  RRaajjcczzyynn  iillee  ppiieenniięęddzzyy  wwiioosskkaa  

ddoossttaałłaa  oodd  ppoowwooddzzii  ddoo  ddnniiaa  ddzziissiieejjsszzeeggoo..  

NNaa  ssaallii  zzaappaannoowwaałł  ggwwaarr  nniiee  zzaapprroottookkoołłoowwaannoo  wwsszzyyssttkkiicchh  wwyyppoowwiieeddzzii  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  PPyyttaanniiee  ddoo  kkooggoo  bbyyłłoo  sskkiieerroowwaannee,,  ddoo  mmnniiee  cczzyy  

ddoo  PPaannii  WWóójjtt??  

PPaann  JJaannuusszz  KKłłooss;;  DDoo  PPaannaa  PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo  ii  wwsszzyyssttkkiicchh  rraaddnnyycchh..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  WW  uucchhwwaallee  bbuuddżżeettoowweejj  ddzziissiieejjsszzeejj  wwaasszz  cchhooddnniikk  

jjeesstt,,  kkwweessttiiaa  ttyyllkkoo  żżeebbyy  zzoossttaałłaa  ttaa  uucchhwwaałłaa  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnaa  ppoozzyyttyywwnniiee..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSłłyysszzaałłaa  PPaannii  ddoo  kkooggoo  bbyyłłoo  sskkiieerroowwaannee  ttoo  

ppyyttaanniiee??  PPrroosszzęę  oo  ttoo  żżeebbyy  uussiiaaddłłaa  PPaannii  nnaa  mmiieejjssccee  ii  ppoozzwwoolliiłłaa  mmii  pprroowwaaddzziićć  oobbrraaddyy  ddzziissiieejjsszzeejj  

sseessjjii..  

PPaann  JJaannuusszz  KKłłooss;;  ZZ  wwiieellkkąą  pprroośśbbąą  jjeesstteemm  ddoo  rraaddnnyycchh  oo  zzrroozzuummiieenniiee,,  jjaakkiieeśś  ppaarręę  zzłłoottyycchh  

pprrzzeezznnaacczzyyćć  nnaa  kkaawwaałłeecczzeekk  nnaasszzeeggoo  cchhooddnniikkaa  aabbyy  ttoo  jjaakkoośś  uuwwzzggllęęddnniićć,,  bboo  nnaapprraawwddęę  jjeeżżddżżąą  

ssaammoocchhooddyy  ww  cchhwwiillii  oobbeeccnneejj  ddoo  mmoossttuu  ww  CCiieecchhaannoowwiiee  pprrzzeezz  RRaajjcczzyynn,,  ttoonnaażżee  ssąą  nniieessaammoowwiittee,,  

rraaddnnii  nnaa  ppeewwnnoo  oo  ttyymm  nniiee  wwiieeddzząą,,  ttoo  ssąą  ssaammoocchhooddyy  lleeśśnnee,,  nnaa  sskkrróóttyy  jjaaddąą,,  GGmmiinnaa  JJeemmiieellnnoo  

zzrroobbiiłłaa  kkaawwaałłeekk  ddrrooggii  zz  SSmmoollnneeggoo  ddoo  MMaajjóówwkkii,,  wwąąsskkii  cchhooddnniicczzeekk  kkttóórryy  bbęęddzziiee  wwkkrróóttccee  

rroozzwwaalloonnyy  bboo  cciięężżaarr  pprrzzeekkrraacczzaannyy  jjeesstt  nnaa  ookkoo  wwiiddzzęę  ttrrzzyykkrroottnniiee  ii  nniikktt  zzaa  ttoo  ssiięę  nniiee  bbiieerrzzee,,  nniiee  

wwiieemm  ddllaacczzeeggoo  aallee  ttoo  iinnnnaa  sspprraawwaa  ii  ooggrraanniicczzeenniiee  ttaamm  nniicc  nniiee  ppoommaaggaa..  ZZaapprraasszzaamm  rraaddnnyycchh  

żżeebbyy  zzoobbaacczzyyllii  ccoo  ssiięę    ww  tteejj  wwssii  ddzziieejjee..  TTuuttaajj  kkttoośś  wwssppoommnniiaałł,,  ww  cchhwwiillii  oobbeeccnneejj  nniiee  cchhccęę  

mmóówwiićć  oo  mmeelliioorraaccjjii  aallee  jjeeżżeellii  cchhcceecciiee  zzoobbaacczzyyćć  bbaaggnnoo  ii  ddrrooggii  bbaaggnniissttee  zzaapprraasszzaamm  wwsszzyyssttkkiicchh  

ddoo  RRaajjcczzyynnaa..  ZZoobbaacczzyycciiee  ccoo  ttoo  ssąą  ddrrooggii  bbaaggnniissttee,,  wwiioosskkaa  ww  bbaaggnniiee  bboo  ttuu  nniiee  mmaa  ww  ookkoolliiccyy  

ttaakkiieejj  wwiioosskkii..      

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  JJaa  jjaakkoo  rraaddnnyy  ppiieerrwwsszzyy  rraazz  ssłłyysszzęę  oo  ttyymm  

pprroobblleemmiiee  ddoottyycczząąccyymm  cchhooddnniikkaa  ww  RRaajjcczzyynniiee..  DDooppiieerroo  ww  ddnniiuu  ddzziissiieejjsszzyymm  jjeesstt  ttaa  iinnffoorrmmaaccjjaa  

oo  zzaabbeezzppiieecczzeenniiuu  śśrrooddkkóóww  nnaa  tteenn  cchhooddnniikk  ww  RRaajjcczzyynniiee..  PPrrzzyyppoommiinnaamm,,  żżee  ww  oossttaattnniimm  cczzaassiiee  

dduużżee  śśrrooddkkii  ppoosszzłłyy  ww  ttaammttyymm  tteerreenniiee  nnaa  rreemmoonntt  ddrrooggii  ww  DDąąbbiiuu,,  kkttóórryy  rróówwnniieeżż  bbyyłł  bbaarrddzzoo  

ppoottrrzzeebbnnyy  aa  PPaańńssttwwaa  ddrrooggaa  bbyyłłaa  rreemmoonnttoowwaannee  cchhyybbaa  rrzzeecczzyywwiiśścciiee  oossttaattnnii  rraazz  zzaarraazz  ppoo  

ppoowwooddzzii,,  ttaakk??      

PPaann  JJaannuusszz  KKłłooss;;  PPoo  ppoowwooddzzii  bbyyłłoo  ii  oodd  tteejj  ppoorryy  nniiee  mmaa..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  CChhcciiaałłbbyymm  PPaannuu  ppoowwiieeddzziieećć,,  żżee  ww  pprroojjeekkcciiee  

bbuuddżżeettuu  nnaa  tteenn  rrookk  kkttóórryy  uucchhwwaallaalliiśśmmyy  ww  ggrruuddnniiuu  nniiee  bbyyłłoo  aannii  ssłłoowwaa,,  aannii  żżaaddnneejj  pprrooppoozzyyccjjii  zzee  

ssttrroonnyy  PPaannii  WWóójjtt,,  aannii  rraaddnnyycchh  ddoottyycczząąccyycchh  cchhooddnniikkaa  ww  RRaajjcczzyynniiee..    
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NNaassttęęppnniiee  ggłłooss  zzaabbrraałł  SSoołłttyyss  ssoołłeeccttwwaa  TTuurrzzaannyy  AAddrriiaann  WWaawwrrzzyynniiaakk;;  PPaannii  WWóójjtt,,  sszzaannoowwnnii  

PPaańńssttwwoo,,  cchhcciiaałłbbyymm  zzaabbrraaćć  ggłłooss  ww  pprrzzeeddoossttaattnniimm  ppuunnkkcciiee  jjeeddnnaakk  nniieesstteettyy  nniiee  bbęęddęę  mmóóggłł  

zzoossttaaćć  ddoo  kkoońńccaa  sseessjjii,,  wwyyjjeeżżddżżaamm  ddoo  WWaarrsszzaawwyy  wwiięęcc  jjeeżżeellii  PPaańńssttwwoo  bbyy  ppoozzwwoolliillii  ttoo  bbyymm  

tteerraazz  ssiięę  ooddnniióóssłł  ddoo  ppeewwnneejj  kkwweessttiiii..  PPiieerrwwsszzaa  sspprraawwaa  ttoo  wwrraaccaajjąącc  ddoo  ppeewwnnyycchh  sspprraaww,,  kkttóórree  

oossttaattnniioo  mmiiaałłyy  mmiieejjssccee,,  cchhooddzzii  ttuuttaajj  oo  zzaammiieesszzcczzeenniiuu  ssttaannoowwiisskkaa  PPrraawwaa  ii  SSpprraawwiieeddlliiwwoośśccii  ww  

„„KKuurriieerrzzee  GGmmiinn””  ww  ttyymm  tteeżż  ssttaannoowwiisskkuu  ww  ssppoossóóbb  jjaawwnnyy  ooddnniieeśślliiśśmmyy  ssiięę  ccoo  ddoo  wwyyjjśścciiaa  GGmmiinnyy  

WWiińńsskkoo  zz  ppoowwiiaattuu  lluubbiińńsskkiieeggoo  ii  iinnffoorrmmaaccjjii  zzwwrroottnneejj  mmiieelliiśśmmyy  bbaarrddzzoo  dduużżoo,,  nniieeppookkoojjóóww  

ssppoołłeecczznnyycchh,,  pprroossiiłłoo  ssppoołłeecczzeeńńssttwwoo  żżeebbyy  ww  jjaakkiiśś  ssppoossóóbb  ddaalleejj    ssiięę  ooddnniieeśśćć,,    aakkccjjęę  

iinnffoorrmmaaccyyjjnnąą  ww  wwiięękksszzeejj  mmiieerrzzee  pprrzzeepprroowwaaddzziićć  nnaa  tteerreenniiee  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  ddllaatteeggoo  mmaamm  

kkrróóttkkąą  iinnffoorrmmaaccjjęę  ddllaa  PPaańńssttwwaa  ii  ww  tteejj  iinnffoorrmmaaccjjii  ssąą  zzaawwaarrttee  ww  ssppoossóóbb  pprrzzyyssttęęppnnyy  pprroocceedduurryy  

ttaakk  nnaapprraawwddęę  wwyyjjśścciiaa  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  zz  ppoowwiiaattuu..  MMyyśśllęę,,  żżee  mmooggęę  PPaańńssttwwuu  rroozzddaaćć  ttaakk  żżeebbyy  

kkaażżddyy  mmiiaałł  śśwwiiaaddoommoośśćć,,  ddllaa  ppaańńssttwwaa  rraaddnnyycchh  ddllaa  ppaańńssttwwaa  ssoołłttyyssóóww..  ((  ssoołłttyyss  rroozzddaałł  

iinnffoorrmmaaccjjęę))..  DDrruuggaa  sspprraawwaa,,  PPaannii  WWóójjtt  ppoorruusszzyyłłaa  tteemmaatt  ssppoottkkaanniiaa  zz  PPaanneemm  ppoossłłeemm..  NNaa  

kkoonnssuullttaaccjjaacchh  ssppoołłeecczznnyycchh  ww  KKrrzzeelloowwiiee  PPaannii  WWóójjtt  wwyyrraazziiłłaa  zzddaanniiee  ccoo  ddoo  PPrraawwaa  ii  

SSpprraawwiieeddlliiwwoośśccii  nnaa  ttyymm  tteerreenniiee  ii  wwiieelluu  cczzłłoonnkkóóww  PPrraawwaa  ii  SSpprraawwiieeddlliiwwoośśccii  ppoocczzuułłoo  ssiięę  

oobbrraażżoonnyycchh  aa  mmyy  jjeesstteeśśmmyy  ww  ssttaałłyymm  kkoonnttaakkcciiee  zz  ttyymmii  cczzłłoonnkkaammii,,  wwiięęcc  nniiee  pprrzzyyssttaałłoo  pprroosszzęę  

PPaańńssttwwaa  zzaapprraasszzaaćć  nnaa  ssppoottkkaanniiee  oobbrraażżaajjąącceeggoo  wwoobbeecc  oobbrraażżaannyycchh,,  wwiięęcc  ttaa  kkwweessttiiaa  mmyyśśllęę  jjuużż  

jjeesstt  rroozzwwiiąązzaannaa  ii  ttaakk  ttęę  kkwweessttiięę  cchhcciiaałłbbyymm  ppoozzoossttaawwiićć..   

 

AAdd..  66..    

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZMMIIAANNYY  BBUUDDŻŻEETTUU  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  NNAA  

22001188  RROOKK..  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSkkaarrbbnniikk    GGmmiinnyy  pp..  AAnnnnaa  KKuuppcczzyykk.. 

  

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm,,  żżee  ttaakk  ddłłuuggoo  ddeebbaattoowwaalliiśśmmyy  nnaadd  pprroojjeekktteemm  

zzłłoożżoonnyymm  pprrzzeezz  PPaanniiąą  WWóójjtt,,  zz  cczzyymm  ssiięę  nniiee  mmooggęę  zzggooddzziićć,,  nniiee  mmooggęę  ssiięę  zzggooddzziićć  nnaa  ttoo,,  żżeebbyy  

wwyyddaaćć  ww  ppaarraaggrraaffiiee  9922669955  ppoozzoossttaałłaa  ddzziiaałłaallnnoośśćć  zzwwiięękksszzeenniiee  kkwwoottyy  226600..000000  ii  ssłłuucchhaajjąącc  

nnaawweett  ddzziissiieejjsszzyycchh  wwyyppoowwiieeddzzii  jjeesstt  zzwwiięękksszzeenniiee  wwyyddaattkkóóww  mmaajjąąttkkoowwyycchh  oo  kkwwoottęę  6600..000000  

cchhooddzzii  oo  PPrrzzyybboorróóww,,  ggddzziiee  aarrgguummeenntteemm  jjeesstt  wwyykkoonnaanniiee  zzaalleecceeńń  ppoowwiiaattoowweejj  ssttaaccjjii  ssaanniittaarrnnoo  --  

eeppiiddeemmiioollooggiicczznneejj  zz  1166--ggoo  rrookkuu,,  cchhooddzzii  oo  ppllaacc  zzaabbaaww  ww  PPrrzzyybboorroowwiiee  ii  ddooffiinnaannssoowwaaćć    

6600..000000zzłł..  SSłłuucchhaajjąącc  tteeggoo,,  żżee  ww  GGłłęębboowwiiccaacchh  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  sszzkkoołłaa  ppoottrrzzeebbuujjee  dduużżeeggoo  rreemmoonnttuu,,  

SSUUWW  ww  BBoorraasszzyyccaacchh  ppoottrrzzeebbuujjee  wwyymmiiaannyy  zzbbiioorrnniikkóóww,,  ttoo  ccoo  ssłłuucchhaalliiśśmmyy  pprrzzeezz  rraaddnneeggoo  

LLeesszzkkaa  wwnniioosskkuujjęę  oo  zzddjjęęcciiee  tteejj  ssuummyy  ii  pprrzzeezznnaacczzeenniiee  jjeejj  nnaa  wwyymmiiaannęę  ttyycchh  zzbbiioorrnniikkóóww  ww  

BBoorraasszzyyccaacchh..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  MMóówwiimmyy  oo  pprroojjeekkcciiee  OOddnnoowwaa  WWssii  DDoollnnoośślląąsskkiieejj..  

ZZ  pprroojjeekkttuu  OOddnnoowwaa  WWssii  DDoollnnoośślląąsskkiieejj  nniiee  mmoożżnnaa  rroobbiićć  zzbbiioorrnniikkaa  SSUUWW--uu  aannii  ttaakkiicchh  rrzzeecczzyy..  

JJeesstt  ttoo  pprroojjeekktt  OOddnnoowwaa  WWssii  DDoollnnoośślląąsskkiieejj,,  6600..000000  ttrrzzeebbaa  zzaabbeezzppiieecczzyyćć  aallee  ppoołłoowwęę  tteejj  kkwwoottyy  

ooddddaajjee  UUrrzząądd  MMaarrsszzaałłkkoowwsskkii,,  ccoo  oozznnaacczzaa  żżee  mmóówwiimmyy  oo  3300..000000..  DDllaacczzeeggoo  aakkuurraatt  PPrrzzyybboorróóww??  

PPrrzzyybboorróóww  mmiiaałł  7700  ppaarręę  ttyyssiięęccyy  uuddzziiaałłuu  wwłłaassnneeggoo  nnaa  rreewwiittaalliizzaaccjjęę,,  nniiee  ddoossttaałł  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa  

kkiillkkuusseett  ttyyssiięęccyy  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  ttee  śśrrooddkkii  ppoozzoossttaałłyy,,  ssttąądd  zzaabbeezzppiieecczzeenniiee  6600..000000  ppoodd  

OOddnnoowwęę  WWssii  DDoollnnoośślląąsskkiieejj  ppoozzwwaallaa  nnaa  ttoo,,  żżeebbyy  3300  ddoossttaaćć,,  3300  zznnoowwuu  wwtteeddyy  zzoossttaajjee  ppoo  

ppiieerrwwsszzee..  PPoo  ddrruuggiiee  zzoossttaajjee  ttee  kkiillkkaannaaśścciiee  ttyyssiięęccyy,,  kkttóórree  ssąą  ppoottrrzzeebbnnee  nnaa  cchhooddnniikk  ww  RRaajjcczzyynniiee..  

DDllaacczzeeggoo  nniiee  bbyyłłoo  cchhooddnniikkaa  ww  RRaajjcczzyynniiee  ww  bbuuddżżeecciiee  rroocczznnyymm??  PPoonniieewwaażż  ttaakkiiee  ddrroobbnnee  

pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiaa  ddoo  tteejj  ppoorryy,,  bboo  jjeesstt  oonnoo  ddrroobbnnyymm  pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciieemm  ttoo  jjeesstt  nniieewwiieellkkii  ffrraaggmmeenntt  

cchhooddnniikkaa,,  kkttóórryy  ttrrzzeebbaa  ppoo  pprroossttuu  ddoorroobbiićć,,  zzaazzwwyycczzaajj  wwyykkoonnuujjeemmyy  pprrzzyy  ookkaazzjjii  ttaakk  zzwwaannyycchh  

śśrrooddkkóóww  ppoopprrzzeettaarrggoowwyycchh,,  kkttóórree  zzoossttaajjąą..  JJeeżżeellii  mmaammyy  dduużżąą  kkwwoottęę  nnaa  ddrrooggęę  zzaawwsszzee  zzoossttaajjee  

śśrrooddeekk  ppoopprrzzeettaarrggoowwyy  zz  kkttóórreeggoo  rroobbiimmyy  cchhooddnniikk..  TToo  cczzyy  nniiee  bbyyłłoo  ww  ppoopprrzzeeddnniicchh  llaattaacchh  

zzggłłaasszzaanneeggoo  pprroobblleemmuu  tteeggoo  cchhooddnniikkaa??  BByyłł  aallee  nniiee  zznnaallaazzłł  zzrroozzuummiieenniiaa..  WW  ttyymm  mmoommeenncciiee  

zznnaallaazzłłaa  ssiięę  śśwwiieettnnaa  ssyyttuuaaccjjaa,,  śśwwiieettnnaa  ookkaazzjjaa  ddoo  tteeggoo,,  żżeebbyy  zzee  śśrrooddkkóóww  kkttóórree  ww  bbuuddżżeecciiee  ssąą,,  

pprrzzeezznnaacczzyyćć  zzaarróówwnnoo  nnaa  uuddzziiaałł  ww  pprroojjeekkcciiee  OOddnnoowwaa  WWssii  DDoollnnoośślląąsskkiieejj  jjaakk  ii  nnaa  zzrroobbiieenniiee  
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tteeggoo  cchhooddnniikkaa..  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm,,  żżee  jjeesstt  ttoo  cchhooddnniikk  ww  oossttaattnniieejj  cczzęęśśccii  wwssii  ii  jjeesstt  oonn  mmnniieejj  

uucczzęęsszzcczzaannyy  nniiżż  iinnnnee,,  jjeesstt  tteeżż  ttaakkaa  pprrooppoozzyyccjjaa  nnaa  kkttóórrąą  mmiieesszzkkaańńccyy  ssiięę  ggooddzząą  żżeebbyy  ttoo  bbyyłł  

bbiittuummiicczznnyy,,  aassffaallttoowwyy  cchhooddnniikk,,  wwóówwcczzaass  nniiee  zzaarraassttaa,,  nniiee  nniisszzcczzyy  ssiięę  ttaakk  jjaakk  mmnniieejj  uużżyywwaannyy  

kkoossttkkoowwyy  ii  ww  tteenn  ssppoossóóbb  wwsszzeellkkaa  mmaassaa  jjaakkaa  bbyy  zzoossttaałłaa  ww  tteejj  kkwwoocciiee  uużżyyttaa  bbyyłłaabbyy  bboo  ddoo  

ppoonnaapprraawwiiaanniiaa  ddrrooggii  wwłłaaśśnniiee  nnaa  ttyymm  ooddcciinnkkuu  ggddzziiee  jjeesstt  tteenn  nniieesszzcczzęęssnnyy  zzaakkrręętt,,  kkttóórryy  

pprroowwaaddzzii  jjuużż  ddoo  GGmmiinnyy  JJeemmiieellnnoo..  TTaakk  ttoo  zzoossttaałłoo  ppoommyyśśllaannee..  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  7700  ppaarręę  ttyyssiięęccyy  

mmiinnuuss  6600  zz  cczzeeggoo  3300  ooddzzyysskkuujjeemmyy  ii  kkiillkkaannaaśścciiee  nnaa  tteenn  cchhooddnniikk  ii  ppoołłaattaanniiee  tteejj  ddrrooggii..  1122  --ggoo  ttoo  

jjeesstt  wwee  wwttoorreekk  jjeesstt  oossttaatteecczznnyy  tteerrmmiinn  ddoołłąącczzeenniiaa  ddoo  nnaasszzeeggoo  wwnniioosskkuu  uucchhwwaałłyy,,  jjeeżżeellii  nniiee  ttoo  ww  

ooggóóllee  ssttrraacciimmyy  ii  ttoo  bbęęddzziiee  ppiieerrwwsszzyy  rrookk  oodd  kkiieeddyy  iissttnniieejjee  cchhyybbaa  pprroojjeekktt  OOddnnoowwaa  WWssii  

DDoollnnoośślląąsskkiieejj  ww  kkttóórryymm  WWiińńsskkoo  nniiee  wweeźźmmiiee  ww  ttyymm  uuddzziiaałłuu..  PPoo  pprroossttuu  nniiee  wweeźźmmiiee  ttyycchh  

ppiieenniięęddzzyy  ppoonniieewwaażż  rraaddnnii  nniiee  lluubbiiąą  rraaddnneeggoo  MMaacciieejjaa  KKiiaałłkkii  ii  mmaajjąą  ww  nnoossiiee  ppoottrrzzeebbyy  

mmiieesszzkkaańńccóóww  PPrrzzyybboorroowwaa..  PPrrzzyybboorróóww  sswwoojjee  śśrrooddkkii  zz  ffuunndduusszzuu  ssoołłeecckkiieeggoo  pprrzzeezznnaacczzaałł  

zzaawwsszzee  nnaa  sswwoojjąą  pprrzzeessttrrzzeeńń  ppuubblliicczznnąą,,  nnaa  rreemmoonntt  ssttaawwóóww  nnaa  rreekkuullttyywwaaccjjee  bbooiisskkaa,,  nniiee  jjeesstt  ttaakk,,  

żżee  oonnii  rroozzrrzzuuccaallii  ssiięę  ttyymmii  ppiieenniięęddzzmmii  ii  tteerraazz  ttrrzzeebbaa  iimm  zz  iinnnnyycchh  śśrrooddkkóóww  zzrroobbiićć  ppllaacc  zzaabbaaww..  

OOttóóżż  bbęęddąącc  ww  pprrooggrraammiiee  rreewwiittaalliizzaaccjjii  ddooppóókkii  lliicczzyylliiśśmmyy  nnaa  ttoo,,  żżee  tteenn  pprrooggrraamm  rreewwiittaalliizzaaccjjii  

mmaa  sszzaannssee  PPrrzzyybboorróóww  ddoossttaaćć,,  nniiee  iinnwweessttoowwaallii  ww  zzaabbaawwkkii  ppllaaccuu  zzaabbaaww  ppoonniieewwaażż  ww  rraammaacchh  

pprrooggrraammuu  rreewwiittaalliizzaaccjjii  bbyyłłbbyy  ppoottęężżnnyy  ppllaacc  zzaabbaaww..  WWiięęcc  tteerraazz  mmaammyy  ttee  zzaalleecceenniiaa  kkiieeddyy  wwiieemmyy,,  

żżee  rreewwiittaalliizzaaccjjii  nniiee  mmaa  bboo  zzee  śśrrooddkkóóww  kkttóórree  ii  ttaakk  bbyy  ttrraaffiiłłyy  ddoo  PPrrzzyybboorroowwaa  ww  ppoossttaaccii  uuddzziiaałłuu  

wwłłaassnneeggoo  ggddyybbyy  ttaa  rreewwiittaalliizzaaccjjaa  bbyyłłaa,,  cczzęęśśćć  pprrzzeezznnaacczzyyćć  nnaa  ttoo,,  żżeebbyy  zzddoobbyyćć  ddooffiinnaannssoowwaanniiee  ii  

żżeebbyy  tteenn  ppllaacc  zzaabbaaww  ii  zzaabbeezzppiieecczzeenniiee  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  oodd  ssttrroonnyy  ssttaawwuu  oodd  ssttrroonnyy  tteejj  

pprrzzeessttrrzzeennii  rreekkrreeaaccyyjjnneejj  bbyyłłoo..  NNiiee  mmoożżeecciiee  PPaańńssttwwoo  bbeezz  wwzzggllęędduu  nnaa  aannttyyppaattiięę  jjaakkąą  ddaarrzzyycciiee  

ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  rraaddnnyycchh,,  nniiee  mmoożżeecciiee  kkaarraaćć  ssppoołłeecczznnoośśccii,,  nniiee  mmaacciiee  ttaakkiieeggoo  pprraawwaa.. 

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  NNiiee  mmoożżee  PPaannii  ttaakk  mmóówwiićć..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  PPrroosszzęę  nniiee  aannttaaggoonniizzoowwaaćć  ttuuttaajj.. 

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  NNiiee  mmoożżee  PPaannii  ttaakk  mmóówwiićć,,  żżee  mmyy  cchhcceemmyy  kkaarraaćć  PPrrzzyybboorróóww,,  ttoo  PPaannii  

ttaakk  mmóówwii..  JJaa  ttyyllkkoo  wwssppoommnnęę,,  pprrzzeekkoonnyywwaałłaa  nnaass  PPaannii  oo  ttyymm,,  żżee  bbęęddzziiee  rrwwiittaalliizzaaccjjaa  PPrrzzyybboorróóww  

ddoossttaanniiee  ppoonnaadd  22..000000..000000  mmiiaałł  ddoossttaaćć,,    

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa;;  MMoożżee  ddoossttaaćć.. 

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  PPaannii  pprrzzeekkoonnyywwaałłaa,,  żżee  ddoossttaanniiee,,  mmyyśśmmyy  oo  ttaakkąą  mmiieellii  wwiiaaddoommoośśćć  ((......))    

  

NNaa  ssaallii  zzaappaannoowwaałł  ggwwaarr  nniiee  zzaapprroottookkoołłoowwaannoo  wwsszzyyssttkkiicchh  wwyyppoowwiieeddzzii  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  ooggłłoossiiłł  pprrzzeerrwwęę  

pprrzzeerrwwaa  1100..0033--1100..1177  

  

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  PPooddttrrzzyymmuujjęę  sswwóójj  wwnniioosseekk  ooddnnoośśnniiee  zzddjjęęcciiaa  ttyycchh  6600..000000  nnaa  

PPrrzzyybboorróóww  ii  pprrzzeenniieessiieenniiee  ttyycchh  ppiieenniięęddzzyy  nnaa  SSUUWW  ww  BBoorraasszzyyccaacchh  bboo  ttoo  jjeesstt  ppiillnnaa  rroobboottaa,,  ttuuttaajj  

PPaannii  wwssppoommnniiaałłaa,,  żżee  ww  RRaajjcczzyynniiee  nniiee  bbęęddzziiee  zzrroobbiioonnyy  pprrzzeezz  ttoo  cchhooddnniikk,,  ddllaatteeggoo  pprrooppoonnuujjęę  tteeżż  

zzrroobbiieenniiee  tteeggoo  cchhooddnniikkaa..    

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  JJeesszzcczzee  rraazz  bboo  nniiee  zzrroozzuummiiaałłeemm  zz  ttyymm  

cchhooddnniikkiieemm.. 

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  UUjjęęcciiee  tteejj  kkwwoottyy  ww  RRaajjcczzyynniiee  ddoo  ttyycchh  6600..000000,,  jjeesszzcczzee  rreemmoonntt  tteeggoo  

cchhooddnniikkaa,,  ddookkoońńcczzeenniiee..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  CCzzyyllii  pprrzzeenniieessiieenniiee  1188..000000  ii  6600  nnaa  rreemmoonntt  

zzbbiioorrnniikkaa  SSUUWW?? 

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  NNiiee..  ŚŚcciiąąggnniięęcciiee  zz  ppaarraaggrraaffuu  9922669955  6600..000000  nnaa  SSUUWW  ww  BBoorraasszzyyccaacchh,,  

pplluuss  rreemmoonntt  cchhooddnniikkaa  ww  RRaajjcczzyynniiee..      

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  RReemmoonntt  cchhooddnniikkaa  ww  RRaajjcczzyynniiee  mmaammyy  zzaappiissaannyy,,  

ttoo  zzwwiięękksszzyyćć  ttąą  kkwwoottęę?? 

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  NNiiee..  PPaannii  WWóójjtt  ppoowwiieeddzziiaałłaa,,  żżee  aauuttoommaattyycczznniiee  nniiee  bbęęddzziiee  zzrroobbiioonnyy  

cchhooddnniikk  ddllaatteeggoo  ttaakk  zzaassuuggeerroowwaałłeemm  ssiięę..   
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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?  

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  AA  cczzyy  wwsszzyyssccyy  ssąą  śśwwiiaaddoommii  tteeggoo  cczzyy  PPaannii  WWóójjtt  ww  ooggóóllee  ssppyyttaałłaa  nnaass  oo  

pprroojjeekktt  ii  zzłłoożżeenniiee  wwnniioosskkuu  oo  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.  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  ooggłłoossiiłł  pprrzzeerrwwęę 

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   

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

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   

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

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   

99  rraaddnnyycchh,,    pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  55  rraaddnnyycchh  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa.. 
 

AAdd..77..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZMMIIAANNYY  WWIIEELLOOLLEETTNNIIEEJJ  PPRROOGGNNOOZZYY  

FFIINNAANNSSOOWWEEJJ  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO..  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSkkaarrbbnniikk    GGmmiinnyy  pp..  AAnnnnaa  KKuuppcczzyykk.. 

  

OObbrraaddyy  sseessjjii  ooppuuśścciiłłaa  PPooddiinnssppeekkttoorr  PPaauulliinnaa  RRuuddnniicckkaa  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

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   

88  rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  55  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałł  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  11  rraaddnnyy  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa.. 
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AAdd..88..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE 

NIERUCHOMOŚCI.  (Wińsko) 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  DDyysskkuuttoowwaalliiśśmmyy  nnaa  tteenn  tteemmaatt  nnaa  kkoommiissjjaacchh,,  jjaa  

oodd  cczzaassuu  kkoommiissjjii  rróówwnniieeżż  nniiee  zzmmiieenniiłłeemm  sswwoojjeeggoo  zzddaanniiaa,,  ww  ddaallsszzyymm  cciiąągguu  ppooddttrrzzyymmuujjęę  sswwoojjee  

zzddaanniiee,,  żżee  kkaażżddąą  tteeggoo  ttyyppuu  zzaabbyyttkkoowwąą  ssuubbssttaannccjjęę  ppoowwiinnnniiśśmmyy  rraattoowwaaćć  bboo  jjeesstt  iicchh  ccoorraazz  mmnniieejj  

nnaa  tteerreenniiee  nnaasszzeejj  GGmmiinnyy.. 

 

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

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   

22  rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  88  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  44  rraaddnnyycchh    
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  UUCCHHWWAAŁŁAA    NNIIEE  ZZOOSSTTAAŁŁAA  

PPOODDJJĘĘTTAA.. 

  

AAdd..99..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  WWYYRRAAŻŻEENNIIAA  ZZGGOODDYY  NNAA  NNAABBYYCCIIEE  

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII..    ((BBaasszzyynn)) 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska. 

 

Obrady sesji popuścił radny Daniel Moczydłowski  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

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   

1133  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa.. 

  

AAdd..1100..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  NNAADDAANNIIAA  NNAAZZWWYY  UULLIICCYY  WW  

MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII  WWIIŃŃSSKKOO.. 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska. 

 

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

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   

1133  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa.. 
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AAdd..1111..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  PPRROOGGRRAAMMUU  ZZAAPPOOBBIIEEGGAAJJĄĄCCEEGGOO  

BBEEZZDDOOMMNNOOŚŚCCII  ZZWWIIEERRZZĄĄTT  OORRAAZZ  OOPPIIEEKKII  NNAADD  ZZWWIIEERRZZĘĘTTAAMMII  

BBEEZZDDOOMMNNYYMMII  NNAA  TTEERREENNIIEE  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  WW  22001188  RR.. 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.  

 

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

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   

1133  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa.. 

  

AAdd..1122..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  SSPPRRZZEEDDAAŻŻYY  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII  

KKOOMMUUNNAALLNNYYCCHH  SSTTAANNOOWWIIĄĄCCYYCCHH  WWŁŁAASSNNOOŚŚĆĆ  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO.. 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska. 

 

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

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   

1133  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa.. 

 

AAdd..1133..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY   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” 

   

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

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   

1133  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa.. 

 

AAdd..1144..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY   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. 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  ooggłłoossiiłł  pprrzzeerrwwęę 

przerwa 11.18-11.25 

Obrady sesji opuściła Skarbnik Gminy Anna Kupczyk  
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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, Kościieellnnaa,,  KKoośścciiuusszzkkii,,  

MMiicckkiieewwiicczzaa,,  OOggrrooddoowwaa,,  PPaarrkkoowwaa,,  PPllaacc  WWoollnnoośśccii,,  RRoobboottnniicczzaa,,  SSaaddoowwaa,,  SSzzkkoollnnaa,,  

WWsscchhooddnniiaa)). 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   

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

 

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

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   

77  rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  55  rraaddnnyycchh..  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa 

 

AAdd..1155..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY    WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZMMIIAANNYY  UUCCHHWWAAŁŁYY  NNRR  XXLLVVIIII//335500//22001177  

RRAADDYY  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  ZZ  DDNNIIAA  3300  PPAAŹŹDDZZIIEERRNNIIKKAA  22001177RR..  WW  SSPPRRAAWWIIEE  

""PPRROOGGRRAAMMUU  WWSSPPÓÓŁŁPPRRAACCYY  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  ZZ  OORRGGAANNIIZZAACCJJAAMMII  

PPOOZZAARRZZĄĄDDOOWWYYMMII  OORRAAZZ  IINNNNYYMMII  PPOODDMMIIOOTTAAMMII  PPRROOWWAADDZZĄĄCCYYMMII  

DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ  PPOOŻŻYYTTKKUU  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  WW  RROOKKUU  22001188"".. 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

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   

1122  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa 

  

AAdd..1166..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY    WW  SSPPRRAAWWIIEE    PPRRZZYYJJĘĘCCIIAA  ""DDIIAAGGNNOOZZYY  PPOOTTRRZZEEBB  

EEDDUUKKAACCYYJJNNYYCCHH  WW  SSZZKKOOŁŁAACCHH    PPOODDSSTTAAWWOOWWYYCCHH  WW  GGMMIINNIIEE  WWIIŃŃSSKKOO"".. 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

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   

1122  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa 

 
AAdd..1177..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY    WW  SSPPRRAAWWIIEE  RROOCCZZNNEEGGOO  PPLLAANNUU  PPRRAACCYY  KKOOMMIISSJJII  

RROOLLNNIICCTTWWAA,,  GGOOSSPPOODDAARRKKII  GGRRUUNNTTAAMMII  II  OOCCHHRROONNYY  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA.. 
 

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

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   

1122  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa 

  

AAdd..1188..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY    WW  SSPPRRAAWWIIEE  RROOCCZZNNEEGGOO  PPLLAANNUU  PPRRAACCYY  KKOOMMIISSJJII  

OOŚŚWWIIAATTYY,,  KKUULLTTUURRYY,,  ZZDDRROOWWIIAA,,  PPOOMMOOCCYY  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  II  SSPPOORRTTUU.. 

 

RRaaddnnyy  MMaacciieejj  KKiiaałłkkaa;;  NNaa  kkoommiissjjaacchh  wwnnoossiiłłeemm  oo  wwyykkrreeśślleenniiee  ww  44  ppuunnkkcciiee  ppooddppuunnkkttuu  33  

AAnnaalliizzaa  pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  bbuuddżżeettoowweejj  nnaa  rrookk  22001199  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  ttoo,,  żżee  kkoońńcczzyy  ssiięę  kkaaddeennccjjaa  ii  

pprraakkttyycczznniiee  oobbeeccnnaa  RRaaddaa  cczzyy  oobbeeccnnaa  KKoommiissjjaa  nniiee  bbęęddzziiee  mmiiaałłaa  ttaakkiieejj  mmoożżlliiwwoośśccii..     
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb: Jesteśmy przy Komisji Oświaty.  

RRaaddnnyy  MMaacciieejj  KKiiaałłkkaa;;  PPrrzzeepprraasszzaamm.. 

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.  

NNaa  ssaallęę  oobbrraadd  ppoowwrróócciiłłaa  rraaddnnaa  JJooaannnnaa  SSkkoocczzyyllaass  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb--    ppooddddaałł  ppoodd    ggłłoossoowwaanniiee  pprroojjeekktt  uucchhwwaałłyy    

ww  tteejj  sspprraawwiiee   

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie głosowało   

1133  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa 

  

AAdd..1199..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY    WW  SSPPRRAAWWIIEE  RROOCCZZNNEEGGOO  PPLLAANNUU  PPRRAACCYY  KKOOMMIISSJJII  

RREEWWIIZZYYJJNNEEJJ  NNAA  22001188  RROOKK..  

OObbrraaddyy  sseessjjii  ooppuuśścciiłłaa  WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa--ZZiieellnniiccaa  

  

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo  zzggłłoossiiłłaa  aauuttooppoopprraawwkkęę  ww  ppooddssttaawwiiee  pprraawwnneejj  DDzz..UU..  zz  22001177rr  ppoozz..  11887755  

zzee  zzmm..    

  

GGłłooss  zzaabbrraałł  RRaaddnnyy  MMaacciieejj  KKiiaałłkkaa;;  CChhcciiaałłbbyymm  rroozzsszzeerrzzyyćć  ppllaann  pprraaccyy  KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj  zzee  

wwzzggllęędduu  nnaa  cciiąąggłłee  ddoocciieekklliiwwoośśccii  zzwwiiąązzaannee  zz  ddoottaaccjjąą  ddllaa  ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  „„NNaadd  ssttaawwaammii””..  

CChhcciiaałłbbyymm  wwnniioosskkoowwaaćć  oo  wwpprroowwaaddzzeenniiee  zzaappiissuu  kkoonnttrroollii  rroozzlliicczzeenniiaa  ddoottaaccjjii  nnaa  22001177  rrookk  ddllaa  

ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  „„NNaadd  ssttaawwaammii””,,  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  ttoo,,  żżee  wwiiddzzęę,,  żżee  PPaannii  PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  ccoośś  

ssuuggeerruujjee  mmii,,  jjaa  ttoo  ttaakk  ooddbbiieerraamm..  OOddnnoosszzęę  wwrraażżeenniiee,,  żżee  PPaannii  PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  mmaa  pprreetteennssjjee  cczzyy  

żżaall,,  żżee  nniiee  zzoossttaałłaa  zzaapprroosszzoonnaa  nnaa  oobbóózz  ssppoorrttoowwoo  --rreekkrreeaaccyyjjnnoo--  sszzkkoolleenniioowwyy  ddoo  KKoołłoobbrrzzeegguu  ii  

ddllaatteeggoo  ttaakk  nnaaggmmiinnnniiee  ddoommaaggaa  ssiięę  wwsszzeellkkiicchh  wwyyjjaaśśnniieeńń..    

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  PPaanniiee  MMeecceennaassiiee  ttaakk  mmoożżnnaa  lliitteerraallnniiee  wwppiissaaćć  

kkoonnttrroollaa  rroozzlliicczzeenniiaa  ddoottaaccjjii  kkoonnkkrreettnneeggoo  ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa??  

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  NNiiee  wwiiddzzęę  ppoottrrzzeebbyy..    

MMeecceennaass  MMaatteeuusszz  CChhlleebboowwsskkii;;  TTaakk..  

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  NNiiee  mmaamm  żżaaddnnyycchh  pprreetteennssjjii..  DDoo  KKoołłoobbrrzzeegguu  jjeeżżddżżęę  pprryywwaattnniiee..  

PPyyttaałłaamm  ssiięę  ddllaatteeggoo,,  żżee  bbyyłłaamm  cciieekkaawwaa  cczzyy  zzoossttaałłyy  ttee  ppiieenniiąąddzzee  rroozzlliicczzoonnee,,  ooddddaannee..  WW  

zzeesszzłłyymm  rrookkuu  zzaaddaałłaamm  ttoo  ppyyttaanniiee  ttoo  PPaann  ppoowwiieeddzziiaałł,,  żżee  mmaa  PPaann    cczzaass  ddoo  kkoońńccaa  rrookkuu  żżeebbyy  ssiięę    

zz  tteeggoo  rroozzlliicczzyyćć,,  ii  ww  ttyymm  rrookkuu  ddllaatteeggoo  ppoonnoowwiiłłaamm  ttoo  ppyyttaanniiee  ii  uuwwaażżaamm,,  żżee  nniiee  mmaa  ttaakkiieejj  

ppoottrrzzeebbyy  ddllaatteeggoo,,  żżee  ddoo  kkoońńccaa  mmaajjaa  ddoossttaanniieemmyy  sspprraawwoozzddaanniiee,,  rroozzlliicczzeenniiee  jjaakkaa  jjeesstt  

wwssppóółłpprraaccaa  zz  oorrggaanniizzaaccjjaammii  ppoozzaarrzząąddoowwyymmii,,  nnaa  ccoo  ttee  ppiieenniiąąddzzee  iiddąą  ((......)),,  wwiięęcc  mmyyśśllęę,,  żżee  ttoo  

bbęęddzziiee  uujjęęttee  ii  nniiee  wwiiddzzęę  ppoottrrzzeebbyy  żżeebbyy  KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa  nnaadd  ttyymm  pprraaccoowwaałłaa  oossoobbnnoo..  

RRaaddnnyy  MMaacciieejj  KKiiaałłkkaa;;  UUwwaażżaamm,,  żżee  ww  zzeesszzłłyymm  rrookkuu  jjaakk  oommaawwiiaałłeemm  tteenn  tteemmaatt  wwyywwoołłaannyy  ddoo  

ttaabblliiccyy  mmoożżnnaa  ppoowwiieeddzziieećć,,  nniiee  jjaa  ppoowwiinniieenneemm  ssiięę  ttłłuummaacczzyyćć  aallee  pprreezzeess  ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  

ppoowwiinniieenn  PPaańńssttwwuu  ttee  iinnffoorrmmaaccjjee  pprrzzeeddssttaawwiiaaćć,,  aallee  wwtteenncczzaass  jjuużż  ddeeffiinniittyywwnniiee  mmóówwiiłłeemm,,  bboo  ttoo  

bbyyłł  ookkrreess  ggddzziiee  ppiieenniiąąddzzee  zzoossttaałłyy  zz  ppoowwrrootteemm  pprrzzeekkaazzaannee  nnaa  kkoonnttoo  UUrrzzęędduu  GGmmiinnyy  ii  wwtteenncczzaass  

wwyyrraaźźnniiee  ppoowwiieeddzziiaałłeemm,,  żżee  ppoo  pprroossttuu  ppoozzoossttaałłaa  cczzęęśśćć  nniieewwyykkoorrzzyyssttaannyycchh  śśrrooddkkóóww  zzoossttaałłaa  

wwppłłaaccoonnaa  nnaa  kkoonnttoo  GGmmiinnyy..  WWiięęcc  nniiee  wwiiddzzęę  ppoottrrzzeebbyy  ppoonnoowwnneeggoo  tteemmaattuu  nnaa  oossttaattnniieejj  kkoommiissjjii..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  WW  kkttóórryymm  kkwwaarrttaallee  mmiiaałłaabbyy  ooddbbyyćć  ssiięę  ttaa  

kkoonnttrroollaa??    

RRaaddnnyy  MMaacciieejj  KKiiaałłkkaa;;  WW  ttrrzzeecciimm,,  mmoożżee  bbyyćć  ww  ddrruuggiimm,,  iimm  wwcczzeeśśnniieejj  ttyymm  lleeppiieejj..  
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wwnniioosseekk  zzłłoożżoonnyy  

pprrzzeezz  rraaddnneeggoo  KKiiaałłkkęę  oo  rroozzsszzeerrzzeenniiee  ppllaannuu  pprraaccyy  KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj  oo  kkoonnttrroollęę  

wwyyddaattkkóóww  ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  „„NNaadd  ssttaawwaammii””  zzaa  rrookk  22001177..  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1133  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwnniioosskkiieemm  ggłłoossoowwaałłoo  55  rraaddnnyycchh,,  

pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  66  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  22  rraaddnnyycchh  
WWNNIIOOSSEEKK  NNIIEE  ZZOOSSTTAAŁŁ  PPOODDJJĘĘYYTTYY 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb--    ppooddddaałł  ppoodd    ggłłoossoowwaanniiee  pprroojjeekktt  uucchhwwaałłyy    

ww  tteejj  sspprraawwiiee   

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie głosowało   

1133  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa 

  

AAdd..2200..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY    WW  SSPPRRAAWWIIEE  RROOCCZZNNEEGGOO  PPLLAANNUU  PPRRAACCYY  KKOOMMIISSJJII  

BBUUDDŻŻEETTUU,,  FFIINNAANNSSÓÓWW,,  HHAANNDDLLUU,,  UUSSŁŁUUGG,,  PPLLAANNOOWWAANNIIAA  II  IINNIICCJJAATTYYWW  

GGOOSSPPOODDAARRCCZZYYCCHH.. 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb--    ppooddddaałł  ppoodd    ggłłoossoowwaanniiee  pprroojjeekktt  uucchhwwaałłyy    

ww  tteejj  sspprraawwiiee   

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie głosowało   

1133  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa 

  

AAdd..2211..  

IINNTTEERRPPEELLAACCJJEE,,  ZZAAPPYYTTAANNIIAA  OORRAAZZ  WWOOLLNNEE  WWNNIIOOSSKKII  

RRaaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk;;  PPaannii  SSeekkrreettaarrzz  mmaamm  ppyyttaanniiee  ddoo  PPaannii  WWóójjtt  kkttóórreejj  nniiee  mmaa..  WWppłłyynnęęłłoo  

ddoo  GGmmiinnyy  ppiissmmoo  zz  kklluubbuu  ssppoorrttoowweeggoo  „„ZZrryyww””  nnaa  uużżyycczzeenniiee  ddzziiaałłkkii  ttaamm  ggddzziiee  jjeesstt  bbooiisskkoo..  DDoo  

ddnniiaa  ddzziissiieejjsszzeeggoo  nniiee  ddoossttaallii  ooddppoowwiieeddzzii,,  mmoożżee  PPaannii  sspprraawwddzziićć  ddllaacczzeeggoo??   

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?  

SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa;;  TToo  jjeesstt  iinntteerrppeellaaccjjaa,,  zzaappyyttaanniiee,,  bboo  nniiee  wwiieemm  PPaannii  

rraaddnnaa??    

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  PPrrooppoonnuujjęę,,  żżeebbyy  ttoo  mmiiaałłoo  ffoorrmmęę  ooffiiccjjaallnniiee  

iinntteerrppeellaaccjjii,,  żżeebbyy  PPaannii  zzłłoożżyyłłaa  nnaa  ppiiśśmmiiee  ddoo  mmnniiee,,  jjaa  ttoo  pprrzzeekkaażżęę  PPaannii  WWóójjtt  ii  wwtteeddyy  

ddoocczzeekkaammyy  ssiięę  ooddppoowwiieeddzzii  ppiisseemmnneejj.. 

 

AAdd..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 


