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Protokół nr 56/2018
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 16 kwietnia 2018 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1420 i zakończono o godz. 1810
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec
ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Na obrady spóźnił się radny Maciej Kiałka, radny Stanisław Tolisz.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb.
Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji radnych, Wójt Gminy - p.
Jolantę Krysowatą – Zielnica, Skarbnik Gminy- p. Annę Kupczyk, Sekretarz Gminy- p. Anetę
Niewiarowską, Mecenasa- p. Mateusza Chlebowskiego, sołtysów i mieszkańców.
Ponadto w sesji udział wzięli;
1. Bogusława Folkman
- Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
2. Elżbieta Kapnik
- Inspektor
3. Monika Myrdzio
- Kierownik Referatu Edukacji
4. Zuzanna Fojt
- Inspektor
5. Ryszard Procyszyn
- Inspektor
Na obrady sesji przybył radny Stanisław Tolisz, radny Maciej Kiałka
Ad.2
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu
ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP z terenu gminy Jemielno.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wińsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem na
okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Wińsko.
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14. Podjęcie uchwały w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz
opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wińsko w 2018r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku za rok 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Mienia Komunalnego,
Gospodarki Mieszkaniowej , Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego.
17. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
18. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica zwróciła się o rozszerzenie porządku obrad o
projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Wińsko.
Głos zabrała Radna Anna Górska; Jak najbardziej Pani Wójt, będziemy tą uchwałę
podejmować, bo radni są za tym, żeby mieszkańcom sprzedać mieszkania z bonifikatą. Tylko
nie może być tak, jak było poprzednio w 2015 roku podjęta uchwała i zostały sprzedane
mieszkania z bonifikatą, nie było żadnych kryteriów, nie było opracowanego regulaminu
sprzedaży mieszkań, bo trudno mówić, żeby mieszkanie które remontujemy było tak
sprzedawane z bonifikatą jak to, które mieszkańcy otrzymują do remontu bez naszego
wkładu. Jaśniej mówiąc, radni nikim podejmą uchwałę tą którą Pani proponuje, projekt
uchwały zatwierdzą, chcą się przyjrzeć dokumentom. Ja przez okres czasu, ze względu na
chorobę nie byłam i dokumenty, które mieliście Państwo mi przesłać, na podstawie których
mamy opracować tą uchwałę, odebrałam dopiero dzisiaj. Nie wiem dlaczego Państwo nie
przesłaliście to korespondencyjnie na mój adres. Tylko dzisiaj pani sekretarz rady dzwoni do
mnie, że tam jest do mnie do odebrania pismo. Ponadto radna Rafałko również miała pewne
wnioski, wnosiła o zabezpieczenie danych, które pomogą nam podjąć tą uchwałę. Dlatego też
bardzo przepraszam mieszkańców, że to się tak odwleka, ale proszę zrozumieć radnych, że
radny podejmuje uchwałę, musi na czymś się oprzeć i musi mieć dane bo za tą uchwałę
odpowiadają radni, nie Pani Wójt. Pani Wójt daje nam do podjęcia uchwały a my je
podejmujemy z całą odpowiedzialnością. Dlatego też Pani Wójt, na pewno do następnej sesji
radni opracują tak jak uważają regulamin sprzedaży mieszkań z bonifikatą.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; W związku z tym, że odnosi się Pani do mojego
wniosku o rozszerzenie porządku obrad, to wyjaśnię wszystkim tu obecnym, że ani jedno
zdanie zawarte w wypowiedzi Pani Górskiej nie polega na prawdzie. I dlatego podtrzymuję
swój wniosek o to, żeby rozszerzyć porządek obrad o tę uchwałę, ponieważ mi bardzo zależy
na tym żeby mieszkańcy, nasi lokatorzy mogli wykupić z bonifikatą mieszkania, a gmina żeby
uwolniła się od kosztów związanych z ich konserwacją, utrzymaniem itd. Jeśli Państwo
oczekują, że będziemy rozpisywać każdą złotówkę do tej ilości lokali to znaczy, że trzeba by
na dwa miesiące zawiesić wszelką pracę urzędu i zajmować się tylko tym. Te wszystkie
kwoty były opisane, zawarte, podzielone według właściwości. Mam inny wniosek. Proszę mi
wskazać, które mieszkania waszym zdaniem budzą wątpliwość, to znaczy o które mieszkania
chodzi, że się obawiacie, że chcę zrobić jakiś przekręt. Jako osoba która nigdy w życiu nie
zrobiła przekrętu, nie tylko dlatego, że nie umie, jako taka osoba, wtedy te mieszkania co do
których się obawiacie, że więcej włożyliśmy w remont niż weźmiemy za sprzedaż, że
skrzywdzimy kogoś kto sam remontował, mamy wszelkie regulaminy i najmu mieszkań,
regulaminy sprzedaży mieszkań, wszystkie dokumenty są w porządku i wszyscy lokatorzy
zgodzili się na takie zasady jakie były. W tej chwili brakuje tylko uchwały żebyśmy mogli
kontynuować tą sprzedaż, która jest zyskiem dla wszystkich stron. Jeśli są konkretne
mieszkania co do których obawiacie się, że chcę doprowadzić do tego żeby gmina na tym
straciła, tą historię tych pojedynczych mieszkań na pewno wyjaśnię. Zakładam, że chodzi o
mieszkania których w ogóle nie zamierzamy sprzedać. W związku z tym blokujecie sprzedaż
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dla lokatorów mieszkań z powodu swoich podejrzeń, bez faktycznych powodów, których nie
ma w rzeczywistości.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, odniosę się do tego co Pani
powiedziała. Nie jest mi wiadome, żeby radni mieli jakieś konkretne mieszkania na myśli.
Jeżeli Pani wie które mieszkania już są jakoś w zasięgu zainteresowań do sprzedaży, to proszę
przedstawić taką informację radnym. Dostaliśmy taką informację, że na remonty i adaptację
w latach 2015-2018 wydatkowano kwotę 3.582.917,15zł.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Z czego środki zewnętrzne to 2.815.000.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; 2.815.000 Agencja Nieruchomości Rolnych,
Skarb Państwa, Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki gminy Wińsko 767.000. Prosiłem
dzisiaj, uszczegóławiałem z Panią Skarbnik, że chodzi radnym przede wszystkim o to, to było
chyba już trzy razy podnoszone na sesjach, żeby radni nie otrzymali jednej kwoty, tylko przy
każdym mieszkaniu, tak jak otrzymaliśmy że ono jest w zasobie gminy, żeby z boku była
kwota wpisana, że na przykład na to mieszkanie w latach 2015-18 przeznaczono 30.000 na
remont, na to 1.000zł i tylko tyle. I ciągle nie możemy uzyskać tej informacji.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Nie tylko tyle, tylko aż tyle, bo to oznacza każdą
fakturę, to oznacza każde zlecenie dla komunalki itd. przeglądanie wszystkich zleceń
związanych z mieszkaniami a to nie jest tak podzielone, że jest osobny segregator ze
zleceniami na mieszkania. Pragnę Państwu przypomnieć, że blisko 2 miliony złotych
dostaliśmy ze Skarbu Państwa na remonty mieszkań i zajmowanie się wydatkami na te
mieszkania nie ma żadnego sensu, bo to była cała kwota przeznaczona i rozliczona z
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; O tym, czy zajmowanie się tymi kwotami ma
sens to zadecydują radni bo to radni będą podejmować tę uchwałę Pani Wójt.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Urząd jest zajęty pracą żeby było do przodu a jeżeli
chce Pan rozliczać coś co jest to tyłu to zawsze można poczekać na kontrole odpowiednich
instytucji, które sprawdzają czy Wójt dobrze gospodaruje się publicznym groszem, bez
względu na to czy jest to grosz zewnętrzny czy jest to grosz wewnętrzny, za każdym razem
jest to grosz publiczny. Jeżeli Pan wchodzi w rolę NIK-u, to niech Pan przyśle załogę taką
kompetentną jak NIK-u i skontroluje te faktury. Ja w NIK własnych pracowników nie będę
zaganiać, ponieważ mamy bardzo dużo pracy żeby cokolwiek ta gmina szła do przodu, a nie
grzebała się w przeszłości ostatnich trzech lat. Bo jeżeli gdzieś było wymienione okno przez
pana który produkuje okna, a potem był wymieniony bojler przez pana, który produkuje
bojlery, to trzeba by przeszukiwać wszystkie rachunki i oddzielać czy ten bojler był na
mieszkanie, czy ten bojler był do biura, czy ten bojler był do warsztatu. Sprawdzać adres i to
jest siermiężna, nikomu niepotrzebna praca. Państwo się obawiacie, że my źle sprzedamy
jakieś mieszkania. Proszę nam wskazać te mieszkania o które się obawiacie, ja wtedy powiem
czy ono jest na sprzedaż czy nie jest i wtedy w tych kilku konkretnych mieszkaniach jesteśmy
w stanie skomponować te wszystkie wydatki. Wartość księgowa po remoncie zawsze się
podnosi i my mamy w urzędzie spis naszego inwentarza i tam gdzie był remont zmienia się
wartość księgowa, również zmienia się wartość konkretnego mieszkania w tym inwentarzu
każdego roku, to po pierwsze. Po drugie jeśli w ciągu trzech lat wydaliśmy 767.000 własnych
środków na remonty mieszkań a 2.815.000 środków zewnętrznych, to teraz dzieląc te
pieniądze nasze na trzy lata, to wychodzi po dwadzieścia prę tysięcy na rok wydajemy
własnych pieniędzy na remonty mieszkań
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jeśli już to 200 tysięcy, Pani Wójt myli się Pani
w rachunkach. Jeżeli są księgi inwentarzowe to wystarczy przedstawić je radnym, jeżeli te
kwoty się zmieniają w 2015 stan początkowy w 2018
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Wycena mieszkania zawsze pochodzi od
rzeczoznawcy. Pani obawy, że rzeczoznawca nie rozumie co to znaczy mieszkanie
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wyremontowane a niewyremontowane są niepotrzebne tak samo jak obawy, że ktoś
wyremontował za własne a my mu jeszcze każemy płacić więcej też jest niemożliwe bo na to
też jest regulamin i wolno wydawać własne wtedy, kiedy zgodzi się właściciel czyli gmina.
Czyli wtedy mamy zwolnienie z czynszu a nie obniżenie wartości mieszkania w momencie
sprzedaży. Jeżeli z kimś się umawiamy, że może wyremontować mieszkanie które zajmuje za
kwotę 5.000, to jego czynsz na kwotę 5.000 jest umarzany przez taki okres, póki się ta kwota
5.000 nie skończy. Nie ma to wpływu na cenę sprzedaży mieszkania. Jeśli za zgodą
właściciela czyli gminy wyremontował za swoje, to mieszka za darmo aż ta kwota swoja,
która jest w porozumieniu się nie skończy. Takie są zasady, są to zdrowe zasady, część zasad
funkcjonowała w poprzednich kadencjach, część zasad wprowadziłam w tej kadencji i nie ma
takiej obawy. Ja nie będę trzepała archiwów i angażowała ludzi do pracy nad szukaniem tego.
Państwo mi wskażcie co wy chcecie znaleźć, ja wam to wtedy pokażę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, dziękuję ale naprawdę nie potrzebna
jest ta cała długa Pani tyrada na ten temat, przypominanie wszystkich zasad sprzedaży
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Pani Górska mówi, że nie ma zasad to ja mówię, że
są.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jest taka prośba radnych, prosimy o jej
spełnienie.
Radny Stanisław Tolisz; Pani się troszeczkę tutaj coś pomyliło bo wiem, że Pani jest z
wykształcenia humanistką, bardzo szuka Pani sensacji i całe życie szukała Pani i
przeprowadzała Pani różne wywiady
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Proszę nie oceniać całego mojego życia bo nie
chciałabym się zrewanżować.
Radny Stanisław Tolisz; Przeszkadzałem Pani?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; To nie jest miejsce na ocenianie mojego życia
zawodowego czy osobistego, to nie jest miejsce na to.
Radny Stanisław Tolisz; Przeszkadzałem Pani? Proszę uszanować mój głos. (…) W pełni
podzielam jedno zdanie, to co Pani powiedziała, że chce Pani tutaj mieć kontrolę z zewnątrz i
one powinny być Panie Przewodniczący. Powinny być nie wiem z jakiej instytucji, powinny
prześledzić wydatkowane tych środków unijnych, które tutaj były wydatkowane (…). Ma
Pani rację, ja też tak samo myślę, że tak powinno być. Jeżeli jest wszystko w porządku to
powinno być wszystko skontrolowane. Boi się Pani kontroli? To że radni tutaj mówią inaczej,
boi się Pani to że Pani Górska chce wreszcie mieć dokumenty żeby nie było takiej sytuacji, że
mieszkanie warte 170.000 sprzedaje za 17? Boi się Pani takich rzeczy? A gdzie jest problem
żeby powiedzieć, że ewentualne mieszkania zostały tam jakieś wydatkowane pieniądze?
Tych dokumentów tylko chcemy, czy my tak chcemy dużo?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Czy dobrze Pan wyliczył, Pan nie jest humanistą,
mieszkanie za 170.000 gdy działa uchwała o 90% bonifikacie kosztuje dokładnie 17.000,
zgadza się plus koszty operatu. Tak za zgodą Rady, bo 10% ze 170 jest 17.
Radny Stanisław Tolisz; I teraz nam to zarzucają niektórzy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Jeśli chodzi o kontrolę, po pierwsze nigdy w życiu
nie braliśmy żadnych pieniędzy unijnych na mieszkania, po drugie kontrole i tak będą w tym
roku, ponieważ są zapowiedziane i ja się ich nie boję a po trzecie (…) zawsze są w ostatnim
roku kadencji. Pan sugeruje mi nieuczciwość, mówi Pan to publicznie
Radny Stanisław Tolisz; Dlaczego mi Pani przerwała?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Dlatego, że nie pozwolę, żeby Pan godził w moje
dobra osobiste publicznie bo w tym momencie jeśli się nie odezwę to wówczas jest moja
wina, że się nie odezwałam. Wiem, że Pan prowadzi te obrady i jakby Pan jeszcze raz
przeczytał w ustawie o samorządzie kim jest Przewodniczący Rady to przestałby Pan też
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uzurpować sobie tych praw, które ma na przykład Wójt. Bo Przewodniczący Rady prowadzi
obrady ale nie jest ani nad Wójtem ani Wicewójtem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nigdy w ten sposób nie twierdziłem, będę dbał
o to, żeby każdy wypowiadał się w kolejności wskazanej przeze mnie, dlatego też od teraz
Pani Wójt żeby nie było takiej sytuacji, że Pani wchodzi radnemu w pół zdania, przerywa,
bardzo proszę gdy zechce Pani zabrać głos, proszę podnieść rękę ja jak najbardziej udzielę
tego głosu i proszę wszystkich radnych żeby trzymali się tej zasady.
Radna Anna Górska; Pani Wójt, chciałam się odnieść, Pani wolno obrażać radnych. Wolno
Pani mówić, że radna kłamie. Pani Wójt, ani jedno zdanie i słowo mojej wypowiedzi nie jest
kłamstwem. Wszystko mam oparte na dokumentach. Dzisiaj odebrałam to co powinnam była
otrzymać w styczniu na moją interpelację. (…) jest coś takiego jak poczta i radni mogliby już
pewne rzeczy sobie powyjaśniać. Niemniej moja interpelacja ze stycznia została
zbagatelizowana, nie otrzymałam danych o które prosiłam. Pani Wójt Pani musi zrozumieć
radnych, że Pani daje projekt uchwały a my ją uchwalamy i w razie czegoś my odpowiadamy.
Uchwała była podjęta w 15 roku jeszcze wtedy Przewodniczącym Rady był Pan Kiałka i
dzisiaj ludzie zatrzymują nas na ulicy i mówią rozdajecie mieszkania a moje dziecko musiało
wziąć kredyt 200.000 i spłacać 20 lat. Chcemy dla dobra wszystkich i Pani również, zrobić
porządnie tą uchwałę. Dlatego proszę nie mieć pretensji (…). Mamy doświadczenie, które
mówi nam, że ta uchwała taka jaka była podjęta w 15 -tym roku, nie może być podjęta teraz
w takiej formie.
Następnie Radna Jolanta Rafałko zwróciła się o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko, po posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały podpisanego przez pięciu radnych w sprawie podziału Gminy Wińsko na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Mecenas Mateusz Chlebowski zabrał głos; Zanim zostanie poddane pod głosowanie
chciałbym tylko przekazać informację, że uchwałę w sprawie obwodów do głosowania należy
podjąć w terminie miesiąca od podjęcia uchwały w sprawie okręgów wyborczych, czyli
ostateczny termin został wyznaczony jako ustawowy i ten termin jest nieprzekraczalny,
nieprzedłużalny.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja jestem z kolei po rozmowach z
przedstawicielami Państwowej Komisji Wyborczej, jak Państwo wiedzą te wytyczne
Państwowej Komisji Wyborczej bardzo często się zmieniają, są nowe i powiedziano mi, że
jeżeli rzeczywiście do 9 kwietnia nie mieliśmy żadnej sesji zwoływanej, najważniejsze jest
tak żebyśmy się zmieścili w terminie do końca kwietnia, ponieważ w ustawie było zapisane,
że pierwotną uchwałę o podziale gminy na okręgi wyborcze w gminach, radni gminy
podejmują do 31 marca a z kolei uchwałę o podziale na obwody głosowania w terminie do
końca kwietnia.
Radna Joanna Skoczylas; Pytanie do Pana Mecenasa, jeżeli Pan wiedział, że obowiązuje
termin miesiąca, to dlaczego Pan nie poinformował nas jako Rady Gminy o tym, że musimy
się zmieścić w ciągu miesiąca od momentu powołania obwodów? Pracuje Pan również dla
nas.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Taka informacja od pani Barbary Sagan poszła do
Przewodniczącego.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ta informacja poszła 6 kwietnia a przypominam
że sesję mieliśmy 9 marca i na sesji 9 marca radni w uzasadnieniu mówili, że w dniu
dzisiejszym skupiamy się tylko na uchwale na okręgach, ponieważ termin na podjęcie
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uchwały o obwodach mamy do końca kwietnia. Był Pan obecny na sali, mieliśmy obrady na
dużej sali, nie było żadnej reakcji to prawda.
Radna Joanna Skoczylas; Jest to trochę działanie na naszą niekorzyść, bo przecież równie dla
nas Pan ma służyć informacją, nie jesteśmy znawcami wszystkich przepisów, nie wiemy że w
ciągu miesiąca mamy się zmieścić czy w ciągu dwóch, dlatego też miło by było gdyby takie
informacje były przekazywane w odpowiednim terminie a nie po fakcie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Gdyby było mniej chaosu na tych obradach, byłyby
sprawniej prowadzone to zapewne wysłyszałby te informacje, przypomniała nam o tym
przedstawicielka PKW i natychmiast przesłaliśmy tę informację do biura rady, 6-go mając tak
znakomitą większość mógł Pan na 7-go zwołać sesję nadzwyczajną i uchwalić to w ciągu 5
minut, bo to jest dokument, który przecież chyba macie gotowy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Konsultowałem to właśnie z Komisją Wyborczą,
stąd ten dzisiejszy wniosek na dzisiejszej sesji informacja, że ta uchwała może zostać jak
najbardziej podjęta w dniu dzisiejszym.
Radny Stanisław Tolisz; To co Pani powiedziała odnośnie chaosu, chce przypomnieć, że ten
chaos to tylko wywołała właśnie Pani Wójt, chodziła z mikrofonem a teraz nam się zarzuca,
że myśmy chaos wprowadzili? Coś tutaj nie w porządku.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Ja chodziłam z mikrofonem wtedy kiedy był mój
czas, wtedy kiedy uchwały były rozpatrywane i głosowane nie chodziłam z mikrofonem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na
terenie Gminy Wińsko.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wprowadzeniem do porządku obrad
w/w projektu uchwały głosowało 5 radnych, przeciw głosowało 10 radnych
WNIOSEK NIE ZOSTAŁ PODJĘTY
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Wińsko.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wprowadzeniem do porządku obrad
w/w projektu uchwały głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Wińsko na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wprowadzeniem do porządku obrad
w/w projektu uchwały głosowało 10 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, wstrzymało
się od głosowania 3 radnych
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.

7
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu
ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP z terenu gminy Jemielno.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wińsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem na
okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Wińsko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz
opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wińsko w 2018r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku za rok 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Mienia Komunalnego,
Gospodarki Mieszkaniowej , Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko.
18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podziału Gminy Wińsko na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
19. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
20. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zaproponował wycofanie z porządku obrad pkt 3
przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w związku z przyjęciem protokołu na sesji zwołanej w
trybie nadzwyczajnym.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wycofaniem pkt 3 z porządku
obrad głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Informacje i komunikaty.
4. Dyskusja sołtysów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pojazdu
ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP z terenu gminy Jemielno.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wińsko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem na
okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Wińsko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz
opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wińsko w 2018r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku za rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Mienia Komunalnego,
Gospodarki Mieszkaniowej , Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podziału Gminy Wińsko na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
18. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
19. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
obrad z poprawkami.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad z
poprawkami głosowało 11 radnych, wstrzymało się od głosowania 4 radnych.
Ad.3.
INFORMACJE I KOMUNIKATY
INFORMACJE WÓJTA GMINY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Zacznę od najświeższej informacji ale za to
najlepszej, dziś ogłosił DSDiK czyli Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przetarg
na remont drogi wojewódzkiej nr 338 w obrębie miejscowości Baszyn. Gratuluję
mieszkańcom Baszyna, że byli zawzięci, że wyszliśmy razem na ulicę, ściągnęliśmy telewizję
a przede wszystkim, że mamy tak dobrą współpracę z Panią Dyrektor Dróg Krajowych i
Autostrad, która to własnym autorytetem także wywarła swego rodzaju presję na właściciela
tej drogi czyli na DSDiK żeby do tego doszło. Dziękuje także Panu Marszałkowi
Michalakowi z którym to ustaliłam, że ta droga musi być remontowana i że będzie
remontowana, przeciągała się kwestia przetargu, na szczęście już dzisiaj do niego doszło,
termin realizacji zadania do 31 sierpnia, do 7 maja inwestor czeka na oferty. Oby więcej
takich dobrych wiadomości nas spotykało. W międzyczasie pojawił się nagle i
niespodziewanie fantastyczny program wspierający drogi lokalne, program który ogłosił Pan
Premier na potężne naprawdę pieniądze, gdzie gmina może złożyć jeden wniosek a powiat
dwa. Jest w ogóle na te drogi lokalne w Polsce przeznaczone z tego programu pięć miliardów
złotych. Złożyliśmy mając praktycznie gotową dokumentację od paru lat, którą ciągle
przerabiamy, teraz została przerobiona tak żeby trzymała parametry właściwe dla drogi, to
jest droga Głębowice- Brzózka – Stryjno. Musi spełniać takie warunki specyficzne, że łączy
drogi wyższego rzędu, łączy mieszkańców z centrami pewnymi, dojazdami itd. Próbowałam
także i taki wniosek został złożony stąd wczorajsza sesja nadzwyczajna odbyła się na mój
wniosek, ponieważ trzeba było zdeklarować czy gmina jest gotowa dołożyć własne, ponieważ
do każdego wniosku państwo, jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie bo jest to konkurs
dokłada aż pięć milionów złotych. Tej drogi tanio zrobić się nie da, lepiej jej nie robić wcale,
tak jak jest zaprojektowana, trzeba wykopać rowy i to jest potężna inwestycja ponad
sześciomilionowa, stąd pięć milionów 80% ze Skarbu Państwa, milion dwieście parę ze
strony gminy. Wiem, że jest to kwota potężna i za te 1.200.000 - 1.300.000 moglibyśmy
zrobić bardzo dużo dróg wewnątrz naszych wiosek, ale 80% dofinansowanie to jest coś z
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czego trudno jest zrezygnować. Stąd to ja poprosiłam w piątek o sesję nadzwyczajną i
poprosiłam o to żeby radni wypowiedzieli się w tej sprawie. Określenie radni zabezpieczyli
jest trochę na wyrost bo co to znaczy zabezpieczyli? Myśmy wypracowali ten wniosek,
myśmy wypracowali tą uchwałę, wytworzyliśmy ten wniosek, jeszcze dziś rano byliśmy
dowieźć to, że możemy się podpisać pod tym, że gmina deklaruje swoje środki i jeszcze w
piątek podziękowałam tej piątce radnych, którym notorycznie odmawia się nawet
najmniejszych środków, a mimo to oni zagłosowali za drogą w okręgu któremu się środków
nie odmawia. Więc ta piątka radnych zaryzykowała, że tak powiem konflikt ze swoimi
wyborcami dlatego, że (...) Przyjrzałam się także kilku sprawom, które są wyciągane jak
diabeł z pudełka, ale cóż proszę Państwa, im bliżej wyborów tym ta atmosfera gęstnieje. Więc
musiałam się zajmować sprawami, które nie są ani istotne, ani nie popychają tej gminy do
przodu, ale przeciwko mnie ciągle wyciąga się jakieś osoby, które miały konflikty ze
wszystkimi możliwymi wójtami, a nawet jeszcze naczelnikami, stąd bardzo się cieszę, że
Komisja Rewizyjna, oczywiście sesją będzie to głosowane, ale Komisja Rewizyjna uznała
skargę na działalność wójta za bezzasadną. To Pan z Morzyny, który skarżył się, że jego pies
źle się poczuł po wypiciu wody w lipcu. Zajmować się także musiałam sprawą tych którzy nie
płacą, nie ma takiej uchwały i pewnie byłaby uchylona przez Nadzór Wojewody, taka uchwała
kto głośniej krzyczy na sesji ten mieszka za darmo, kto głośniej krzyczy na sesji czy na
komisji ten ma dzierżawę za darmo, ale takiej uchwały nie ma, w związku z tym jak ktoś
mieszka to płaci, jak ktoś użytkuje to znaczy że dzierżawi. I tymi sprawami niestety musiałam
się zajmować. Oprócz tego, że złożyliśmy wniosek do Ministra Sprawiedliwości na sprzęt dla
OSP, dziś powinna się pojawić lista kto i ile dostał, mam nadzieję to jest dofinansowanie na
poziomie 99% czyli tak na prawdę jest to prezent, zobaczymy czy go dostaniemy i w jakiej
skali. Z radością również odebrałam promesę 1/4 wartości inwestycji ratowania naszego
zalewu dostosowania go do potrzeb tak kąpieliska jak i łowiska, które byłoby i godziwe i
ściągało nam tutaj też gości i wędkarzy do (...) koła. Problem polega na tym, że przez
dwadzieścia czy dłużej, przez ile lat Panie Ryszardzie gmina nie dokładała do naszego zalewu
i zalew się w związku z tym stoczył? 20 czy więcej? Więcej niż 20. Otóż gdyby 10.000zł
przeznaczała gmina przez 20 lat na utrzymanie zalewu, jego modernizację, dziś nie byłoby
wydatku 200.000. W związku z tym, że ponad 20 lat gmina nie wydawała ani złotówki, teraz
zalew jest w fatalnym stanie a bobry i korzenie drzew dopełniły dzieła jeśli chodzi o wały.
Dla nas te 200.000 to są pieniądze, które musimy wydać by zalew uratować a nie tylko żeby
go dostosować do przyjemności mieszkańców dla pożytku wędkarzy. Musimy te pieniądze
wydać, albo umawiamy się nie mamy zalewu i już, jest kałuża, zarosła, zapomnijmy że była i
finał. Jeżeli musimy wydać 200.000 a 50 możemy dostać czy już właściwie dostaliśmy, to
teraz pytanie czy radni zechcą te pieniądze wziąć. Ta rzecz także będzie dziś rozpatrywana.
Usiłowałam także przekonać radnych, że warto wziąć 30.000 na przestrzeń na plac zabaw, na
staw w Przyborowie. Do tego wszystkiego musiałam przekonywać. Niektóre rzeczy już
wiem, że się nie powiodły dlatego, że na przykład sesja trzy razy przekładana odbyła się po
terminie. Z wielu rzeczy, na szczęście niewielu ale już pojawiły się pierwsze rzeczy, które w
związku z działalnością Rady musieliśmy zrezygnować, tak jak ze środków zewnętrznych na
oddział żłobkowy w szkole w Głębowicach, co pozwoliłoby także pozyskać środki na remont
szkoły w Głębowicach w ogóle itd. Ja sobie tak wieczorami sumuję słupki spraw i także stratę
czasu. Czasu na walkę o sprawy, które przez dwa lata szły dobrze, szły w zgodzie, gmina się
bogaciła, pozyskiwała środki i ruszyły w końcu inwestycje. Co się zmieniło? Zmienił się
nieco skład Rady. Za każdym razem gdy muszę walczyć o to, żeby przyjąć środki zewnętrzne
dla dobra gminy i jej mieszkańców, za każdym razem myślę sobie jak bardzo brakuje mi
radnego Wieśka Baryluka.
Radna Anna Górska; Panie Przewodniczący, my jesteśmy na sesji czy na kampanii wyborczej
Pani Wójt?
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ciężko to określić momentami rzeczywiście
Pani radna. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do tego wystąpienia? Ja jedynie chciałbym
przypomnieć, że w miesiącu grudniu Komisja Oświaty była w Głębowicach, wszyscy radni
którzy są członkami Komisji Oświaty, rozmawialiśmy z pracownikami szkoły, z rodzicami i
wtedy zapadła decyzja, poinformowano nas, że w Głębowicach nie ma miejsca na żłobek, że
pilnie potrzebne jest zabezpieczenie kwoty 50.000zł żeby sprostać wymaganiom służb
odpowiednich czy sanepidu, czy straży pożarnej i taką kwotę myślę na sesji grudniowej
zabezpieczyliśmy. Dziś mamy połowę kwietnia, radny Kaczmarek na każdej sesji właściwie
Pani Wójt, (...) na każdej sesji dopytuje się kiedy te sroki, kiedy dostaniemy informację, że te
wymogi zostały spełnione. Teraz słyszę Pani mówi pod nosem po wakacjach
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie po wakacjach tylko na wakacjach. Szkoły w
roku szkolnym się nie remontuje bo nie wolno.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dostaliśmy taką informację więc sami Państwo
sobie odpowiedzcie na pytanie, kto tak na prawdę tutaj zamydla cały obraz sytuacji.
Radny Stanisław Tolisz; Wspomniała Pani o tym, że przez dwa lata zostały pozyskane bardzo
duże środki, wtedy gmina się bardzo rozwijała. Proszę porównać, bylibyśmy też wdzięczni
jak to się ma tamte dwa lata, do tych teraz dwóch lat. Jeszcze jedno pytanie, proszę Państwa
tutaj Pani Wójtowa sobie pozwoliła umieszczać artykuły w prasie lubińskiej. Związane jest to
z tym, że bardzo chce się przenieść do Lubina i chcemy wiedzieć na jakiej w ogóle podstawie
prawnej? Czy w ogóle może takie rzeczy robić a po drugie ciekaw jestem jakie koszty były
poniesione przez urząd, a może Pani prywatne pieniądze w związku z tymi ogłoszeniami, z
trzema stronami, które zostały chyba za frajer myślę może to robią w Lubinie bo oni są
bogaci, bardzo panią lubią, na pewno to robią. Druga sprawa nie wiem czy listonosze to robią
za free, że roznoszą też gazety po całej gminie, przynajmniej u nas do każdej skrzynki było
wrzucone. Oczekuję odpowiedzi, myślę, że Komisja Rewizyjna też się tym zajmie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Do tej pory wydałam na biuletyn tyle ile
zaoszczędziłam na niepłaceniu „Kurierowi”
Radny Stanisław Tolisz; Pytam ile?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeśli chodzi o podstawy prawne to do Pana
Mecenasa.
Radny Stanisław Tolisz; Ja pytam ile, nie ile Pani zaoszczędziła.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tyle ile zaoszczędziłam.
Radny Stanisław Tolisz; To jaka to jest kwota?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tyle ile zaoszczędziłam. Proszę się zwrócić w
interpelacjach to jest na piśmie, zapytanie, bardzo proszę. Pan podkreślił jestem humanistką,
w związku z tym nie strzelam z głowy liczbami, których nie mam przed oczami.
Radny Stanisław Tolisz; Na pewno z Panią nie wygram na takie rzeczy, trudno to jest
powiedzieć, to może Pani wytłumaczy tak jak Pani wspomniała na patyczkach ewentualnie na
liczydle jaka to jest kwota, proszę mi to dać znać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt rozumiem, że odpowie Pani na
interpelację radnego w czasie przewidzianym w statucie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeśli będzie to interpelacja bo Pani Górskiej
odpowiedziałam przez grzeczność, jak podkreśla swój wiek to przez szacunek dla wieku, bo
to nie była interpelacja tak jak to co zrobił Pan Tolisz, to też nie jest interpelacja.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie radny w punkcie interpelacje, zapytania
proszę o złożenie tego na piśmie zapytania, ja je przekażę Pani Wójt i wtedy proszę w
terminie dwóch tygodni zgodnie z naszym statutem o odpowiedź.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
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Radny Józef Kaczmarek; To prawda komisja objazdowa, Komisja Oświaty spotkała się w
Głębowicach w szkole, co prawda nie jestem członkiem Komisji Oświaty ale z racji, że
sołtysem zostałem zaproszony przez Pana Przewodniczącego na to spotkanie aby obejrzeć
właśnie gdzie to ma powstać ten żłobek w Głębowicach w szkole. I tu jest prawda co mówi
Pan Przewodniczący, tam po prostu nie ma miejsca, tam zwracali pracownicy, zwracali
nauczyciele i tak samo powiedziała cała Komisja Oświaty, że nie ma tam warunków żeby
powstał żłobek. Ale też Komisja Oświaty powiedziała w ten sposób, że przeznacza 50.000 na
takie które już potrzebują, jakieś takie poprawki, zalecenia sanepidu. A w międzyczasie Pani
Wójt, następne moje pytanie. Miała Pani sporządzić wycenę remontu szkoły w Głębowicach.
Mamy kwiecień, do tej pory Pani tego nie zrobiła tłumacząc się cały czas tym, że nie
remontuje się w roku szkolnym. Ja nie mówię o remoncie, tylko mówię o wycenie. Dlatego,
że mamy środki teraz wolne z poprzedniego roku, nie zostały wykorzystane i można
przeznaczyć właśnie na tą szkolę i to jest właśnie sprostowane. Chciałem w interpelacjach ale
poruszyła Pani sprawę Głębowic, dlatego musiałem zabrać głos.
Chwilowo salę obrad opuściła radna Joanna Skoczylas
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wszystkie wymienione przez Pana osoby, które
oglądały szkołę i się na jej temat wypowiadały nie są inżynierami. Ja wiem, że miejsce na
żłobek tam jest. Szkoła jest źle zorganizowana, źle są rozmieszczone toalety i w tej szkole jest
miejsce na mały żłobek, ale o tym już zapomnijmy, ponieważ już pieniądze na żłobki zostały
rozdane. Nasza grupa dostała tyle ile chciała oprócz nas, bo myśmy się z tej grupy przez
Państwa zmuszeni, po prostu wypisali. Na wakacjach się remontuje, środków zewnętrznych
na remonty szkół nie ma, w związku z tym i tak będą to środki własne, w związku z tym do
wakacji zdążymy te wyceny zrobić, w tej chwili gonimy piętkę jeśli chodzi o inne wyceny na
pojawiające się programy, na przykład na drogę Głębowice- Brzózka - Stryjno aktualizacja
dokumentacji. Koordynujemy kilka inwestycji które są na biegu, są w trakcie, których
Państwo nie chcecie zauważać, bo to są dobre rzeczy dla mieszkańców więc trzeba to
pomijać. Do przygotowywanych wniosków posiłkujemy się bardzo mało załogą, która daje
radę ale też ogromnym wysiłkiem, przy ograniczeniu środków na wypłaty dla tych ludzi, więc
robimy w takiej kolejności w jakiej jesteśmy zmuszeni robić a nie w takiej jak Pan sobie
życzy.
Radny Józef Kaczmarek; Był faktycznie zwrócony, problem był taki, że powstaje oddział
siódmej i ósmej klasy. Tam nie ma, trzeba przystosować pomieszczenie na ósmą klasę.
INFORMACJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pozwólcie Państwo, że przedstawię informacje
jakie wpłynęły do mnie jako do Przewodniczącego Rady. Wpłynęło kilka pism, dotyczących
interwencji na drogach gminnych. Sprawdzałem dzisiaj jest cały segregator uwag
zgłoszonych przez mieszkańców, dotyczących remontów dróg gminnych i tej drogi z
Głębowic które akurat do mnie trafiły, czy z Boraszyc zostały również zgłoszone. Kolejna
rzecz, którą z Państwem chciałem się podzielić, to jak Państwo wiecie od stycznia
rozmawiałem zarówno z Burmistrzem Wołowa jak i ze Starostą Wołowskim oraz
Burmistrzem Brzegu Dolnego, na temat wprowadzenia komunikacji na terenie gminy
Wińsko, ale również komunikacji na terenie całego powiatu, tak żeby mieszkańcy już nigdy
nie mieli problemów z dojazdem, zarówno do Wińska jak i z Wińska do Wołowa. W dniu
dzisiejszym radnym przedstawiłem takie pomysły na konkretne kursy. W tych konkretnych
kursach są dwa razy w tygodniu propozycje dojazdu, czyli we wtorki i czwartki kurs między
Wińsko- Głębowice -Wińsko. Wińsko przez Węgrzce do Wyszęcic i z powrotem, również do
Smogorzowa i do Wińska z powrotem. Od poniedziałku do piątku z kolei jeden kurs przez
Baszyn do Wołowa a drugi kurs przez Krzelów do Wołowa. Takie uwagi trafiały do mnie
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podczas konsultacji społecznych. Bardzo dziękuje Państwu za wszystkie informacje, które
spływały od mieszkańców jak i od sołtysów. W dniu dzisiejszym będę zgłaszał wniosek o
zabezpieczenie środków na transport, tak żeby on ruszył jeszcze w tym roku. Może on nie
będzie obejmował od razu wszystkich linii i tak jakby wszyscy sobie tego życzyli, ale także
przetestowali żeby przynajmniej na początku w tym okresie wakacyjnym, kiedy są
największe problemy, kiedy nie ma komunikacji szkolnej, żeby mieszkańcy już mogli w tym
czasie wykorzystać ten transport.
Kolejna sprawa która do mnie trafiła, pierwszy raz mam do czynienia z taką sytuacją,
otrzymałem pismo podpisane przez 54 osoby, są to nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół
Publicznych w Wińsku. Pozwolicie Państwo, że je odczytam (Przewodniczący odczytał
pismo)
Na salę obrad powróciła radna Joanna Skoczylas
Następnie powiedział: To pismo zostało skierowane również do Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. W dniu
dzisiejszym otrzymałem również pismo podobnej treści, podpisane przez przedstawicieli
Rady Rodziców w Zespole Szkół Publicznych, które również wyraża wielkie oburzenie. Te
pisma zostaną skserowane i Państwu dostarczone. Wiem, że radny Moczydłowski jako
Przewodniczący Komisji Oświaty postanowił zareagować i w dniu dzisiejszym na godzinę
18- tą zwołał posiedzenie Komisji Oświaty, dotyczące wyjaśnienia całej tej sprawy. Nie
wiem czy Państwo widzieli pytania ankiety, ale również one zostaną dołączone. Dla mnie gdy
widzę 10 pytań na które można odpowiedzieć tylko tak i nie, i każde z nich jest tak na prawdę
pytaniem pejoratywnym, ma od razu zabarwienie negatywne, nie ma żadnych konkretów, też
uważam, że taka ankieta została przeprowadzona czy skonstruowana tylko w jednym celu.
Wiemy nie od dziś Pani Wójt, że już w ubiegłym roku próbowała Pani odwołać Dyrektora
Zespołu Szkół Publicznych, po roku jego kadencji. Nie chcę się tu wypowiadać w tym
momencie na temat bezpośrednio jego pracy, czy jest dobra czy nie, w to nie wnikam. Mam
czasami z nim do czynienia gdy jestem tam zapraszany na początek i zakończenie roku
szkolnego, ale czytając pytania typu moim zdaniem obecny dyrektor 1. obserwuje
pracowników na każdym kroku 2. wtrąca się w życie osobiste pracowników 3. ocenia postawy
moralne, religijne pracowników chociaż nie są one związane z pracą. Monitoring służy mu
bardziej do śledzenia pracowników a nie dla bezpieczeństwa uczniów. Boi się solidaryzmu
pracowników dlatego utrudnia lub uniemożliwia im kontakty miedzy sobą. Rygor jest dla
niego ważniejszy niż poziom nauczania. Zarządzanie pracownikami jest dla niego ważniejsze
niż dbałość o uczniów. Jego postępowanie, traktowanie pracowników ma wpływ na
pogorszenie się stanu ich zdrowia. Wyraźnie faworyzuje niektórych pracowników a upokarza
innych 10. straszy, podkreśla że wszystko mu wolno. Jak dla mnie to są pytania skandaliczne.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; A obok jest tak lub nie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, bardzo Panią proszę niech Pani
przeprowadzi taką ankietę w Urzędzie Gminy Wińsko, anonimowo z takimi pytaniami
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czy to jest skarga, bo jeśli jest to skarga, to na
Komisję Rewizyjną, na sesję przedstawianie tego w ten sposób, bez możliwości, bo ja się nie
będę teraz tłumaczyć z tego, przedstawienie tego w ten sposób jest jednoznacznym
oszczerstwem i to pod moim adresem. Pan wchodzi w moje kompetencje, Pan miesza
Komisję Rewizyjną z sesją. Pan ma problem organizacyjny, a jako Przewodniczący Rady
powinien Pan organizować pracę Rady tak, żeby skargi były na Rewizyjnej, żeby mieszkania
były na Mieszkaniowej itd.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Szanowni Państwo, zostaliśmy poproszeni przez
pracowników urzędu gminy o zajęcie stanowiska i wyrażenie opinii o zaistniałej sytuacji
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie będzie Pan oceniał ankiety przygotowanej
przez socjologa, bo Pan nie jest socjologiem. Nie wiem kim Pan jest ale na pewno nie
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socjologiem i nie w tych warunkach, kiedy Pan robi sobie z tego propagandę pod czujnym
okiem tu obecnych, bo Pan rzuci zdanie i ono zostaje, ono idzie w eter. Tymczasem są sprawy
na komisje, są sprawy na sesje, to jest z Pana strony działanie propagandowe i to jest dopiero
kampania, tyle że kampania negatywna.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja Pani Wójt po otrzymaniu pisma na
siedemdziesięciu kilku pracowników szkoły, gdy podpisuje się pięćdziesięciu czterech
pracowników zarówno nauczycieli
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; a w ankiecie brało udział czterdziestu trzech
Radny Ryszard Kisielewicz; Panie Przewodniczący, sołtysi nam uciekają a dyskusja sołtysów.
Siedzą sołtysi, czekają na swój głos.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja Państwu sygnalizuję, nie wszyscy z Państwa
są członkami Komisji Oświaty, która zbiera się dzisiaj o godzinie 18-tej. Nauczyciele i
pracownicy szkoły poprosili nas jako Radę Gminy o zajęcie stanowiska i wyrażenie opinii o
zaistniałej sytuacji. Jeżeli Pana, Panie radny nie interesuje ta sprawa, to nie musi Pan
przychodzić na godzinę 18-tą
Radny Ryszard Kisielewicz; Mnie interesuje Panie Przewodniczący, miała być dyskusja
sołtysów, moje koleżanki i koledzy siedzą i czekają na dyskusję, niektórzy już wychodzą.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Trzeba było przedstawić o godzinie 18-tej, albo na
koniec te pisma wszystkie, zaproszenie na ewentualną Komisję Oświaty, a Pan zrobił
propagandę bo jest teraz więcej osób, będzie ich coraz mniej, coraz mniej osób będzie się
upominało o zalew o różne inne rzeczy, o inne tracone pieniądze dla gminy z Pana powodu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wypraszam sobie tego typu uwagi. Niech Pani
opanuje emocje albo od razu przyzna się do tego, że niewłaściwie postąpiła Pani z tego typu
ankietą
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Bardzo właściwie postąpiłam i będę kontynuować
swoje działania, ale o tym porozmawiamy na odpowiedniej komisji.
Chwilowo salę obrad opuściła radna Agnieszka Bator-Lech
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mam jeszcze jedną informację, na ostatnich
komisjach połączonych odbyła się Komisja Mienia, na którą przybyłem razem z jedną
mieszkanką Rogówka. Do tej pory nie było problemu żebym brał udział w tego typu obradach
Komisji Mienia, chociaż nie jestem jej członkiem, jednak Pani Wójt gdy zobaczyła że
przychodzę z tą konkretną mieszkanką Rogówka tylko po to, żeby pomóc je wyjaśnić jej
sprawę, wymogła na Przewodniczącym Komisji, Panu Miłuchu to, żeby wyprosił mnie z sali.
Chciałbym Państwu podkreślić, że jeszcze teraz jak są tutaj wszyscy obecni, że obrady sesji,
posiedzenia komisji są jawne i ja jako Przewodniczący Rady na pewno nie będę Państwa
wypraszał z tego tytułu posiedzeń. Dziękuję jeszcze raz radnym za to, że byli solidarni ze mną
i odwołali radnego Miłucha z tej funkcji. Nową Przewodniczącą Komisji Mienia została radna
Anna Górska. Mi jest jeszcze dodatkowo bardziej przykro z tego powodu Panie radny, bo
byłem jedną z osób, które zakładały Panu Komitet Wyborczy, żeby mógł Pan wystartować w
wyborach a tak zostałem potraktowany.
Radna Anna Górska; Pani Wójt, jak dalece sięgnie Pani pomysłowość
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Czy Pani jest sołtysem? Błagam sołtysi wychodzą
(...)Trzymajmy się jakoś porządku obrad, Panie Przewodniczący, póki dużo ludzi to oceniać,
mnie krytykować, dwie sołtyski wychodzą kolejne, połowy ludzi nie ma, nie miały szansy się
dowiedzieć, zapytać, akurat obie są bardzo zainteresowane zalewem.
Chwilowo salę obrad opuściła radna Regina Grębosz
Radna Anna Górska; Pani Wójt, jak daleko sięgnie Pani pomysłowość w realizacji zadań,
które Pani uważa, że są dla Pani jeśli chodzi o kapitał ludzki, o zarządzanie ludźmi na
stanowiskach i tak dalej w naszej gminie. Przecież nie dawno, dwa lata temu był konkurs i
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wiecie Państwo konkurs wygrał akurat ten Pan został z wąsami i on mi się tak podobał, on
wygrał konkurs. Co się stało? Wąsów nie ma już czy co? Nie wiem co się stało. Społeczność
jest zadowolona Pani Wójt. Mieszkańcy są zadowoleni i proszę szanować ludzi.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest Komisja Oświaty i wypowiadanie się
pozytywnie czy ktoś ma wąsy czy nie ma wąsów, o co tutaj chodzi? Panie Przewodniczący
niech Pan zacznie prowadzić te obrady.
Radna Anna Górska; Dziękuję. Zironizowałam to, tak należy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Górska miała zdać jedno pytanie, zadała je.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie wiem czy Pan Dyrektor zgolił wąsy,
odpowiadam na pytanie, dawno go nie widziałam.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przypomniał o obowiązku złożenia
oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia.
Ad.4.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtys sołectwa Wińsko Radny Ryszard Kisielewicz; Szkoda, że moich koleżanek nie ma ze
Słupa i Boraszyc bo wyszły, kolega został tylko z dużych Boraszyc, w dalszym ciągu będę
napierał to co w piątek zaczęliśmy, zalew Słup. Mamy 50.000, dołóżmy tych 150 i zróbmy raz
porządnie. Jak malujemy mieszkanie, kuchnię, to malujmy dwa pokoje. Jak malujemy pokój
to malujemy kuchnię jedną i pokój następny a nie troszkę tu, troszkę tu. W pewnym okresie
pieniędzy zabraknie, pieniędzy nie będzie i będzie tak stało dalej i będzie dalej to zarastało,
będzie dalej namulało itd. itp. Zróbmy to raz porządnie, będziemy mieli święty spokój. Na
drugi rok nie będzie nas, przyjdą poprzednicy, będą mieli z tym spokój chociaż.
Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, z tego co wiem co roku
powstaje taka grupa melioracyjna, która czyści te rowy gminne. Zgłaszam rów, Pan
Procyszyn tutaj jest, rów w kierunku Brzózki, to rów jest taki strategiczny, który ściąga całą
wodę można powiedzieć z wioski, odcinek rowu 100m, o przeczyszczenie jego. Swego czasu
sami wykopaliśmy ten rów, wywieźliśmy tą ziemię ale od czasu do czasu trzeba ten rów
udrożnić.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Sprawami rowów zajmuje się pracownik Ryszard
Procyszyn obecny na sali.
Sołtys sołectwa Grzeszyn Wioletta Wysoczańska; Ja oczywiście nadal pytam o świetlicę,
wiem, że została sprzedana i nie mamy jakiś 50.000, my nie chcemy dużej świetlicy,
chcielibyśmy jakąkolwiek niedużą świetlicę i czy oprócz tego, że nie będzie projektu, tak nam
mówiono
Na salę obrad powróciła radna Regina Grębosz
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Kto wam mówił? W czasach komuny to był język
propagandy mówiono, złapano, zrobiono, żeby nie powiedzieć kto mówił, kogo złapał i co
zrobił. Do końca kwietnia jest termin składania wniosków, jest pełna dokumentacja na waszą
świetlicę, są kosztorysy, jest wszystko. Siedzimy teraz nad opisem projektu, żeby był spójny
dla wszystkich świetlic, bo składamy go jako jeden wniosek. Więc jeżeli wam mówiono,
jeżeli was kłamano, jeżeli mnie obgadywano, powiedz sobie na pytanie kto i to pytanie co z
naszą świetlicą zadaj najpierw mi bo to ja powiedziałam, że będziesz miała świetlicę,
składamy na nią teraz. Bardzo proszę kto mówiono, że nie będzie?
Sołtys sołectwa Grzeszyn Wioletta Wysoczańska; Na ostatniej sesji, nie na ostatniej tylko na
tej co ja byłam
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Przepraszam, ja wniosek składam, zawsze może
radny Gołąb zarządzić żeby jego radni głosowali przeciwko udziałowi własnemu na świetlicę.
Przepraszam że się zirytowałam.

15
Sołtys sołectwa Grzeszyn Wioletta Wysoczańska; Tak i właśnie tak było, że nie będzie tego
projektu jednak i nie będziemy mieli świetlicy, więc pytam czy za te pieniądze które mamy,
mieliśmy mieć bo tak w protokole odnotowano, że 50.000, które zostały za tą świetlicę będą
dodane do naszej świetlicy.
Na salę obrad powróciła radna Agnieszka Bator-Lech
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Uporządkujmy to. Mówi Pani o sytuacji gdy
Pani Wójt została Wójtem i świetlica w Grzeszynie została sprzedana. Ze sprzedaży tej
świetlicy uzyskano kwotę 50.000zł oraz zapewnienie ze strony Pani Wójt, że postawi wam
nową, ładną, lepszą świetlicę, tak?
Sołtys sołectwa Grzeszyn Wioletta Wysoczańska; Tak
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; że jak będą tylko dofinansowania unijne to oni są
na pierwszym miejscu do dofinansowania których zgłoszę, tak mówiłam?
Sołtys sołectwa Grzeszyn Wioletta Wysoczańska; Tak.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; że środki które teraz gmina pozyskuje do budżetu
ze sprzedaży tego czegoś co pełniło funkcję świetlicy w pewnym okresie, będą od razu tym
udziałem własnym, żeby się nie martwić, że my na pewno nie zlekceważymy waszej decyzji
bo decyzja o sprzedaży świetlicy zapadła najpierw na głosowaniu na zebraniu wiejskim i była
ważną decyzją, uchwałą zebrania wiejskiego. Dopiero później była uchwała Rady Gminy. I
teraz jesteśmy w sytuacji w której jesteśmy, że tak powiem w blokach startowych i składamy
o tą świetlicę. Nadal jesteście na pierwszym miejscu, właśnie dlatego, że taką decyzję wtedy
bardzo mądrą podjęliście o tej sprzedaży a środki własne kiedy się umawiałyśmy ja mogłam
to obiecać, nie wiedziałam, że zmieni się układ w Radzie i że będzie głosowane przeciwko
mnie wszystko co jest dobre dla gminy. Więc twoje pytanie jest stosowne i nie dotyczy mojej
deklaracji, tylko dotyczy radnego Gołębia i jego grupy trzymającej władzę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękuję bardzo Pani Wójt. Pani sołtys czyli
wracając do tej sesji na której była Pani ostatni raz, czyli w miesiącu lutym
Sołtys sołectwa Grzeszyn Wioletta Wysoczańska; Tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; ja wtedy, gdy Pani Wójt tutaj mówiła, że radni
muszą zmienić budżet po to żeby środki na świetlicę były zabezpieczone w budżecie,
przekonywałem Panią Wójt, że te środki nie muszą być zabezpieczone w tym momencie tylko
dopiero w momencie podpisywania umowy, gdy zostanie rozstrzygnięty konkurs na te
świetlice. Pamięta Pani, że mówiłem wtedy że na ten dzień, na luty nie ma jeszcze
szczegółowego regulaminu. Pani Wójt mówiła, że jest już rozporządzenie, co było zupełnie
inną informacją. Co innego jest rozporządzenie a co innego jest regulamin w Urzędzie
Marszałkowski. Dzisiaj usłyszeliśmy, Pani i również tutaj obecni radni, że do końca kwietnia
będzie składany wniosek. Ja wtedy Panią prosiłem, żeby Pani podeszła do urzędu i zobaczyła
jak będzie wyglądał projekt tej świetlicy, bo podobnie rozmawiałem z Panią sołtys Żygadło i
też ją prosiłem żeby podeszła zobaczyć jak będzie wyglądał projekt jej świetlicy, bo też miała
obiecane, że podobna świetlica jak w Grzeszynie będzie w Białawach, czy właściwie taka
sama. Dzisiaj słyszymy, że do końca kwietnia składamy wnioski.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica;Takie są terminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Takie są terminy, dokładnie. Ja wtedy to
mówiłem w lutym, Pani się oburzała.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dokumentacja leży w IZR, można pooglądać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wiec zachęcam sołtysów, którzy są
zainteresowani, też radnych bo ja uważam, że w tym momencie chyba 99% radnych dalej nie
wie gdzie ostatecznie te świetlice, na które świetlice mają być złożone wnioski i ja po prostu
otwierałem oczy wszystkim tu obecnym, że jeżeli do końca kwietnia mamy ogłoszony nabór,
jeżeli rozstrzygnięcie będzie trwało 2 - 3 miesiące, czyli maj, czerwiec, lipiec przykładowo to
tak naprawdę z uchwałą dotyczącą zabezpieczenia środków, będziemy mieli do czynienia w
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miesiącu sierpniu lub wrześniu. Ja uważam, że w tym roku żadna z tych świetlic nie ma
szansy na realizację fizycznie. Potem będą przetargi, potem będzie realizacja jeżeli to są
świetlice jakieś modułowe
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pani nie pytała kiedy pierwsza impreza w świetlicy
tylko kiedy pieniądze na udział własny bo jak się okaże, że trzeba tak jak (…) zrobić i co
przeciągnie Pan trzy razy datę sesji, a jak trzeba będzie w tym celu podjąć obligacje to też
trzeba będzie więcej czasu mieć.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani sołtys, ja jestem całym sercem za świetlicą
w Grzeszynie, ponieważ tak jak kiedyś jeszcze wspominałem w tej pierwotnej świetlicy w
Grzeszynie, moi rodzice urządzili wesele i do tej pory to wspominają. Więc ja też bardzo
chciałbym, żeby w Grzeszynie było miejsce na tego typu spotkania. Więc bardzo proszę żeby
Państwo nie przyjmowali tak bezapelacyjnie wszelkich zapewnień Pani Wójt dotyczących
terminu, bo jak Państwo widzą od grudnia wałkujemy ten temat. Chciała Pani Wójt żebyśmy
zabezpieczali środki, żebyśmy już w styczniu czy lutym emitowali obligacje na ten poczet,
jak Państwo widzieli dalej nie ma potrzeby bo wnioski jeszcze nie są faktycznie złożone.
Sołtys sołectwa Wyszęcice Radna Barbara Żeliźniak; Chciałam spytać Pani Wójt, ponieważ
mamy zaplanowany budżet do realizacji na 2018 rok, mniej więcej w którym miesiącu
planuje się wykonywanie czyszczenia dwóch stawów w Wyszęcicach?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Myślę, że wtedy kiedy będą już jakieś ruchy w
środkach. Pogoda się już uspokoiła, już można to robić, prawdę mówiąc nie zastanawiałam
się nad tym, jeżeli te stawy są w budżecie, nie przywiązuję się do tego budżetu ponieważ to
jest nie mój budżet, został cytując język ostatniego skarżącego się pogwałcony przez Państwa,
więc ja już się naprawdę gubię co w nim jest a czego w nim nie ma. Więc jeżeli te środki w
budżecie są, to ten remont będzie ale fizycznie one muszą być, bo zapisanie czegoś w
budżecie a posiadanie czegoś na koncie to są dwie różne rzeczy. Zakładamy sprzedaże,
zakładamy dochody i zakładamy kredyty, zakładamy obligacje i zakładamy wydatki bieżące i
wydatki inwestycyjne. Nie może być tak, że nie mamy pieniędzy na koncie a zlecamy jakąś
robotę. Więc to, że jest zapisane w budżecie to znaczy, że jak będą środki i warunki to wtedy
będzie to robione. Jakby Pani odpowiedzieć, jeżeli jest w budżecie na 2018 rok zadanie
czyszczenie dwóch stawów w Wyszęcicach to znaczy, że te stawy będą czyszczone w 2018
roku, jeśli radni nie przesuną tych pieniędzy na inne cele.
Sołtys sołectwa Wyszęcice Radna Barbara Żeliźniak; Chciałabym przybliżony termin poznać
dlatego żebym wiedziała co mam mieszkańcom powtarzać.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; że Pani Wójt nie potrafi podać przybliżonego
terminu, zależy kiedy zarobimy jakieś pieniądze, lub kiedy wypuścimy obligacje itd.
Sołtys sołectwa Wyszęcice Radna Barbara Żeliźniak; Jeszcze mam jedno pytanie a w zasadzie
prośbę, ponieważ mamy drogę gminną łączącą Wyszęcice i Boraszyce, ostatnio tą drogą
jechałam, tam zostały zakrzaczenia trochę usunięte ale strasznie ta droga jest zaśmiecona,
takimi odpadami które mogłyby być przy posesjach mieszkańców składowane, a nie wiem w
zasadzie dlaczego tam. Więc mam ogromna prośbę, ponieważ wiem, że jeden z mieszkańców
Wyszęcic ma do odrobienia godziny społeczne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, więc
chciałabym żeby ewentualnie ten pracownik
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Sprawę tych prac społecznie użytecznych załatwia
sołtys normalnie w referacie przez pana Rysia do komunalki, im więcej takich, to tym lepiej
niech pracują, to nie jest kwestia dyskusji zwłaszcza, że nie mamy teraz takich zadań prostych
dla takich osób.
Sołtys sołectwa Wyszęcice Radna Barbara Żeliźniak; Ewentualnie jakiś sprzęt żeby można
było te śmieci sprzątnąć, bo to jest naprawdę w kwestii później połączenia tych dwóch
miejscowości i nawet tej przyszłej ścieżki rowerowej.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie zakładam, że ktoś ze Smogorzowa pojechał
pod Wyszęcice wyrzucić śmieci. Może Pani jakoś uczuli mieszkańców, żeby tego nie robili bo
to wasi to zrobili, co wioska to jest problem i to robią tak zwani nasi tylko psy wyrzucają w
innych wioskach a śmieci wyrzucają blisko domu.
Sołtys sołectwa Wyszęcice Radna Barbara Żeliźniak; Powiem Pani, że akurat w tą stronę to
my pola nie mamy, akurat w tą stronę ciężko jechać w inny kierunek niż się zwykle jeździ.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To problem ludzi, którzy są z tych dwóch wsi i oni
gdzieś tam to gubią. Proponowałabym żeby troszeczkę ekologicznie po edukować
społeczność.
Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, odbyło się zebranie w
miejscowości Turzany na temat planu zagospodarowania przestrzennego tych dziełek gdzie
mają powstać te tuczarnie, chlewnie. Chodzi o Turzany i Konary. Na jakim etapie są teraz
wdrażane te plany zagospodarowania przestrzennego?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dokładnie to samo pytanie zadałam Panu
Romanowi w piątek bo spodziewałam się, że może paść. Powiedział mi naukowym językiem
jaki to jest etap, nie potrafię tego powtórzyć ale idzie zgodnie z harmonogramem, który on
zakładał. Proponuję wybrać się bezpośrednio do Pana Romana, to jest wiedza specjalistyczna
i nie umiem Panu tego powiedzieć, ale etap jest taki jak zakładał, że będzie. Były jakieś
komplikacje w Konarach ale się rozwiązały.
Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; Żadnych zagrożeń nie ma?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest tak jak było, z naszej strony, ze strony gminy
nie ma zagrożenia lenistwa, praca idzie.
Radny Stanisław Tolisz; Nie jestem sołtysem ale sołtys też mnie o to pytał nie tylko od nas ale
i z Aleksandrowic, Staszowic właśnie o tym planie, pyta się jak to jest możliwe, żeby tyle
czasu trwały w ogóle prace. Najgorsze jest to, że nie możemy na ten temat nic powiedzieć,
bo nic nie wiemy, żeby nam powiedziano, że jesteśmy na takim i takim etapie.
Sołtys sołectwa Głębowice Radny Józef Kaczmarek; Do Pana Romana pójdziemy.
Radny Stanisław Tolisz; Dlaczego mamy chodzić do Pana Romana? Ja pytam Wójt.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To trzeba było powiedzieć, że chcecie więcej
szczegółów w tej sprawie, Pan Roman by tu przyszedł, teraz jest już po pracy.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt powinna to wiedzieć.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
przerwa 15.35-15.45
Ad. 5.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2018 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Radny Maciej Kiałka; Proszę Państwa wracając do omawianego projektu uważam, że nie
potrzebuję już bardziej go uzasadniać bo to było znakomicie i dokładnie omówione na
komisjach, ale chciałbym wrócić do komisji budżetowych przy omawianiu budżetu na rok
bieżący. Na komisjach uchwalających budżet na bieżący rok pracowano nad różnymi
wariantami i część w ogóle zadań, które wypracowała Pani Wójt i było w prowizorium
budżetowe zostało wykreślone, tak samo jak i część zadań które zgłaszali niektórzy radni na
tych komisjach też nie zawsze zyskało aprobatę. Uważam, że na tych komisjach było
stwierdzenie i powiedziano to, że gmina jest biedna, nie możemy wykonywać zadań na które
nie mamy pokrycia zewnętrznego, czyli nie mamy jakiegoś dofinansowania i padło takie
stwierdzenie, że jeżeli będą w trakcie roku, rożnego rodzaju dofinansowania to będziemy do
każdego takiego zadania pieniądze gminne dodawać i dotować dane przedsięwzięcie. Więc
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myślę, że było to tak stanowczo powiedziane i teraz za chwilę będę mieć okazję stwierdzić,
czy Państwo mają własne zdanie i czy to słowo, które było powiedziane przedtem, będzie
utrzymane. Dziękuje.
Radny Stanisław Tolisz; Tutaj dotyczy się właśnie tematu rozumiem Przyborowa, który temat
wraca drugi albo trzeci raz, myśmy nawet to co tutaj radny powiedział, ustaliliśmy pewne
zasady, ustaliliśmy budżet którego prawidłowo powinniśmy się trzymać, a my widzę nie
idziemy w tą stronę. To znaczy my jako radni jeszcze staramy się jakoś to wszystko utrzymać
w ryzach, ale dorzucane są nam sprawy, które są ponad tym, co ustaliliśmy na komisjach
budżetowych. Ustalając przypominam budżet gminy. Teraz to co miesiąc temu na ostatniej
sesji było powiedziane, musimy podjąć w ramach konkursu Odnowy Wsi Dolnośląskiej w
tamtym terminie bo bodajże już byliśmy pod ścianą, bo inaczej nam przepadną pieniądze. W
tej chwili rzuciło nam się znowu pomysł ten sam. Pytam się właściwie ile tych terminów jest?
Czy jeżeli teraz to odrzucimy to za jakiś czas znowu będą? Bo myślę, że bardzo wyraźnie
żeśmy się określili a teraz tym bardziej dowiaduję się na przykład, że są to pieniądze
wirtualne. Tych pieniędzy faktycznie nie ma, to co Pani Wójt powiedziała, że musimy coś
sprzedać żeby mieć pieniądze i teraz tak się zastanawiam właściwie jak będziemy to robić?
Wrzuca nam się pewne rzeczy, które nie mają pokrycia w kieszeni jak to mówią, dziwię się że
drugi raz się wrzuca nam ten temat tylko po to, żeby nas znowu między sobą chyba różnić i
ten temat jątrzyć. Dlatego wnioskuję o zdjęcie tych 30.000, podtrzymuję to samo co myśmy
już określili się na poprzednich sesjach. Następne moje pytanie jest odnośnie drogi w
Węgrzcach. Czy nam pokazano jako radnym ten projekt jak to ma wyglądać czy kosztorys?
Wszystko musimy niestety wierzyć na słowo, trochę nas to życie nauczyło, że z tym słowem
to rożnie bywa, przynajmniej w Pani wydaniu i dlatego chciałbym, oczywiście jestem za tą
drogą jak najbardziej, ale chciałbym zobaczyć ten projekt. Chciałbym zobaczyć ten kosztorys
jak to wygląda, to podpisanie tej umowy. Zbulwersowało mnie to, że zdjętych jest w projekcie
55.000 z miejscowości Budków 4, gdzie myślę myśmy teraz na ostatnich komisjach nawet
słuchając wypowiedzi, próśb Pani radnej powiatowej myślę, że jednoznacznie było wszystko
określone, że my tej rodzinie musimy pomóc. Chcemy pomóc. Ja przypomnę Pani Wójt, że
urząd Wójta zobowiązuje. Urząd Wójta to jest pomoc. Urząd Wójta to nie jest pokazanie
swojej wyższości i to co ja zaplanowałem to jest najważniejsze. To jest służebność dla tego
społeczeństwa które wybrało. Mój wniosek jest konkretny odnośnie tych 30.000 Odnowa
Dolnośląskiej Wsi.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Radny Tolisz tak często podkreśla ile kadencji jest
radnym a w związku z tym zakładałam, że ma Pan świadomość, że gmina mając 36 milionów
budżetu nie ma 36 milionów na koncie, tylko to jest ciągły ruch i obrót, w związku z tym
wydatki, które są pilne idą pierwsze a które są mniej pilne idą wtedy kiedy ten ruch na koncie
już jest, kiedy już coś zarobiliśmy itd.
Radny Stanisław Tolisz; Kto określa ważność tego?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pan był zdumiony, że to są wirtualne pieniądze
więc ja wyjaśniam. Zabezpieczenie w budżecie to jest też wirtualna rzecz, bo przez cały rok
jest ruch na koncie, mamy zaplanowane wydatki, zaplanowane dochody i w ten sposób, wie
Pan ja jestem pierwszy raz Wójtem, Pan jest kilka razy radnym i ja takie rzeczy Panu muszę
publicznie tłumaczyć. Trochę to jest jednak coś nie tak. Poza tym prawidłowo się powinniśmy
trzymać Pan powiedział tego co uchwaliliście na koniec grudnia, a ja z tej sesji grudniowej i
z pozostałych najbardziej to trzymam i nawet dzisiaj to co Pan Przewodniczący powiedział,
zawsze można zmienić, jak dostaniemy dofinansowanie to wtedy uchwalimy. Budżet zawsze
możemy zmienić. Więc albo jak w przypadku świetlic to Pani sołtys Pan odpowiedział, no to
po co teraz uchwalać te pieniądze skoro dopiero będzie łopata wbita może we wrześniu, jak
dostaniemy pieniądze to wtedy uchwalimy, bo zawsze można zmienić. Może ustalcie jednym
głosem skoro jesteście po jednej stronie to można zmieniać budżet czy nie. Z ustawy wynika ,

19
że można a nawet trzeba, bo to oznacza, że jest pewna dynamika a bez dynamiki jest
stagnacja. W związku z tym Pan Przewodniczący podkreśla zawsze, że zawsze można
zmienić, szczególnie jak się pojawią środki zewnętrzne. Głosując przeciwko tym środkom dla
Przyborowa, głosujecie przeciwko przyjęciu 30 tysięcy środków zewnętrznych i to każdy z
was podnosząc w odpowiednim momencie rękę musi mieć świadomość. Odrzucamy 30
tysięcy. Ile jest tych terminów? Urząd Marszałkowski rozumiejąc jaką mam sytuację w
Radzie, wezwał nas do uzupełnień bo wniosek poszedł. Nie zrobiłam tak jak ze żłobkiem w
Głębowicach, wniosek poszedł i mamy czas na uzupełnienie. I ten czas jutro się kończy, w
związku z tym nieważne gdzie te pieniądze miałyby pójść, na pewno miałyby pójść do gminy
Wińsko. 30 tysięcy odrzucamy z Odnowy Wsi z Małej Odnowy Wsi. Jeszcze jedno chciałam
Państwu powiedzieć jak to jest groźne jeżeli te środki odrzucicie. Panie Przewodniczący, Pan
szczególnie powinien to wiedzieć, może uzmysłowić kolegom i koleżankom, że Mała
Odnowa Wsi sprawdza, czy my jesteśmy poważni i czy z Dużej Odnowy Wsi dostaniemy
środki. Mała Odnowa Wsi zapowiada Dużą, a Duża Odnowa Wsi to są właśnie świetlice. I
teraz w momencie kiedy złożymy o świetlice i okaże się że trzeba szybko dowieźć uchwałę
budżetową a my jej nie dowieziemy szybko bo Pan uważa, że do wbicia łopaty mamy na to
czas, albo do rozstrzygnięcia konkursu, w momencie kiedy nie umieliśmy przyjąć Małej
Odnowy Wsi, jak mają lądować miliony skoro nie potrafimy wziąć dziesiątków? I tracimy
wiarygodność a w każdym razie bardzo ją nadwyrężamy a to jest przypominam ostatnie
rozdanie na świetlice. Więc to jest takie preludium, to jest taki wstęp do tego co będzie w
konkursie tym dużym na świetlice i ja dlatego bardzo proszę nie odrzucajcie tych pieniędzy.
Nie czyńcie gminy Wińsko niewiarygodną w braniu środków zewnętrznych. Ważna rzecz
tutaj padła, my nie możemy przedstawić innego projektu niż ten który był przedstawiany na
komisjach. Na komisjach odbyła się dyskusja, ustaliliśmy pewne rzeczy, pewne zmiany były
osoby z zewnątrz, które wypowiadały się na temat Budkowa 4, więc w tym momencie jeżeli
Państwa wola jest, żeby całe 80 tysięcy zostało na tym jednym remoncie a nam bardzo zależy
żeby także przeznaczyć środki na dofinansowanie BGK, czyli robić dodatkowe lokale
socjalne remontować. Przeliczyłyśmy z Panią Skarbnik żeby zostawić całe 80 tysięcy na
Budkowie 4 a z wolnych środków, nie są to duże kwoty, uzupełnić kwotę do dofinansowania
do BGK oraz do działań ratunkowych na mieniu w Konarach. Ponieważ ja wnioskowałam 50
tysięcy na remont mienia w Konarach, w tej chwili wnioskuję o kilkanaście tysięcy na
działania ratunkowe na tym mieniu, bo takie teraz są już potrzebne przez to, że straciliśmy
kolejne cztery miesiące nie robiąc nic w tym budynku a po odkrywkach okazało się, że te
działania trzeba wprowadzić i to bardzo szybko. Dziś mamy dofinansowanie, środki
zewnętrzne do drogi w Małych Węgrzcach, do placu zabaw w Przyborowie i do zalewu. Wiec
dzisiaj Państwo zdecydujecie czy przyjmiemy 105 plus 50 plus 30. 185 tysięcy środków
zewnętrznych. Od dzisiejszego głosowania zależy czy my je odrzucimy czy weźmiemy i ja
deklaruję, że te pieniądze, które były przesuwane z Budkowa wracają na Budków, a tamte
moje wnioski gdzie one były przekładane będą dopełnione z wolnych środków, taka jest moja
propozycja.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt a propos tej wiarygodności,
wiarygodności tej gminy to moim zdaniem Pani wystawia ją na szwank takimi działaniami,
jeżeli na sesji 9 marca czy na komisjach wcześniejszych radni nie wyrażają zgody na to żeby
Pani składała ten wniosek, żeby Pani zaproponowała coś innego a Pani robi to wbrew
radnym, narzuca
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dobrze Pan wiedział, że nie było czasu na
zaproponowanie czegoś innego, po drugie to jest kompetencja Wójta wskazanie co z Odnowy
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; I Pani podjęła tą odpowiedzialność, podjęła Pani
tą decyzję, że to jest Pani kompetencja i zgodnie ze swoją kompetencją, złożyła Pani wbrew
woli większości radnych ten wniosek, kiedy radni wskazywali, że są inne potrzeby, że
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dlaczego w jaki sposób ta akurat miejscowość została wybrana do tego, dlaczego nie zrobiła
tego z funduszu sołeckiego. Mówiła nam Pani tutaj prawie jak Rejtan na tej sali, że jak tego
nie zrobimy to wniosek nie zostanie nawet rozpatrzony, dziś słyszymy po raz kolejny, że
wnioski
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Bo uprosiłam, na to tracę energię, że chodzę po
urzędach i proszę żeby spróbować dać czas na naprawienie waszych błędów
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dlaczego Pani forsuje pomysły, które nie
zyskują poparcia u radnych?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Radny Kiałka na komisjach bardzo dokładnie
powiedział na co wydawali fundusz sołecki, dlaczego nie wydawali na plac zabaw. Myślę, że
to jest moment w którym powinien to radny przypomnieć, bo nic ten nieszczęsny Przyborów
nie dostał. Teraz próbuje się go po prostu dobić.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To wszyscy wiedzą ponieważ Przyborów ma
trzy hektary terenów zielonych
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W Przyborowie mieszkają mieszkańcy gminy
Wińsko.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jestem zdania tego, że to nie powinno być
zadanie w takim razie zadanie z funduszu sołeckiego finansowane jeżeli tutaj chodzi o te trzy
hektary terenów, jeżeli to przerasta fundusz sołecki, to niech fundusz sołecki w Przyborowie
również funkcjonuje tak jak w innych miejscowościach. Niech ten teren zostanie
zmniejszony.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To wtedy my będziemy jako gmina finansować z
budżetu gminy a plac zabaw już by był.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tyle propozycji zostało dziś zgłoszonych więc
ja uważam, że te 30 tysięcy
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Zabezpieczenie stawu w Smogorzowie żeby
dziecko nie wpadło to jest ok wydatek, ale zabezpieczenie stawu w Przyborowie żeby dziecko
nie wpadło to nie jest ok. Zabezpieczenie całości z budżetu gminy stawu w Smogorzowie jest
ok, a w 50% sfinansowane ze środków zewnętrznych nie jest ok. I Pan mówi, że Pan traktuje
gminę równo? To ja traktuje gminę równo. Dziecko z Przyborowa jak się utopi albo dziecko
ze Smogorzowa dla mnie to jest ta sama rozpacz. Rozpacz matki z gminy Wińsko a dla Pana
jak od Rafałkowej to jest ważne, jak od Kiałki nie.
Radna Jolanta Rafałko; Nie życzę sobie rzucania tak nazwiskami.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, bardzo proszę zwracać się z
szacunkiem do radnych, jeżeli oczekuje Pani szacunku to wymagajmy tego przede wszystkim
od siebie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Już nie oczekuję, jeszcze pół roku temu
oczekiwałam.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, ten program rewitalizacja obowiązuje w latach 20142020 tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie ma już środków na rewitalizację na Dolnym
Śląsku a program się tak nazywa. Rewitalizacja jako program to jest co innego, jako projekt
to jest co innego, a definicja przywracanie życia to jest co innego.
Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa, to w takim razie po co było robić tą rewitalizację
skoro praktycznie nic nie dostaniemy a pieniądze poszły na te komisje na to wszystko.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dostaliśmy 2,5 miliona z programu rewitalizacji,
2,5 miliona na najdroższy projekt, dostaliśmy z Unii 2,5 miliona, czy Pan to zauważył?
Jednym projektem 2,5 miliona dostaliśmy. Złożyliśmy trzy projekty, dostaliśmy na jeden
najdroższy, 2,5 miliona po to warto było robić ten cały program rewitalizacji. Przypomnę, że
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staraniem Pani Sekretarz na program rewitalizacji dostaliśmy 100 tysięcy z Urzędu
Marszałkowskiego, na zrobienie warsztatów, wycieczek
Radna Jolanta Rafałko; To jest bardzo bulwersujące, że Pani Wójt nie daje dojść do głosu
radnym, po co my tu jesteśmy?
Radny Józef Kaczmarek; Pamiętacie Państwo, głosowanie było nad uchwałą jeżeli chodzi o
rewitalizację podniosłem za tym rękę, chociaż mi było ciężko dlatego, że ta strona wschodnia
zawsze mówiło się że jest biedna nie dostała nic. Nie dostaliśmy nic. Tutaj dobrze, nie udało
się z rewitalizacji, ja myślę że można składać w przyszłym roku a my dublujemy, dublujemy
te miejscowości bo tak nie dostanie Przyborów w tym roku z rewitalizacji, życzę żeby dostał
w przyszłym roku te 600 tysięcy jak jest zapisane a inne miejscowości, które nie są ujęte
rewitalizacją (...) a te miejscowości których jest 52 przypominam miejscowości, w sumie 42
sołectwa nie jest ani objęte rewitalizacją, nie są objęci tą Odnową Wsi, powstają place zabaw,
powstają chodniki, powstają rowy z funduszu sołeckiego i z programów. Jak ja mam spojrzeć
tym sołtysom? Powiedzieć co, słuchajcie kochani przepraszam was bardzo ale nie.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Głębowice dostały drogę przez wieś, Głębowice
dostały chodnik do sąsiedniej wioski, wniosek na Głębowice na OSE został złożony,
przejęliśmy szkołę chcieliśmy tam robić żłobek. Pan mówi, że Głębowice nie dostają. A
Głębowice nie dostały nic i droga i chodnik i szkoła i OSA, niech Pan przestanie. To jest
prawda.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
przerwa 16.10-16.20
Radny Lech Pawłowski zabrał głos; Ja o budżecie, tylko o budżecie który był zaplanowany,
zmieniony w 18-tym roku. Też Józek było tak, że świetlica była do elewacji i Krzelów i
Głębowice. No na oszczędności trzeba był zmniejszyć te koszty, to zmniejszyli, Krzelów
zabrali bo Krzelów jest be a Głębowice zostawili. Krzelowska świetlica zarabia, no bo zarabia
a u was co się działo? I elewacja wasza jest lepsza od krzelowskiej.
Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa, jeżeli już, to pierwsza taka wersja była Głębowic
nie miało być, miał być Krzelów. Druga sprawa (...) przez 12 lat jak jesteśmy radnymi tej
gminy Wińsko, Głębowice dostały proszę Państwa na świetlicę 30 tysięcy a Krzelów dostał
230 tysięcy.
Radny Lech Pawłowski; 160 tysięcy
Radny Józef Kaczmarek; Zawsze były pomijane Głębowice, Głębowice niedobrze bo
świetlica, Głębowice niedobrze bo to, szkoła zawsze była czy to Głębowice były tak
odpychane nawet głosowałeś za tym, żeby w Głębowicach szkoła tylko przeszła pod fundację
(...) ja tu nikogo nie obrażam mówiąc w ten sposób. Naprawdę Pani Wójt, teraz do Pani
mówię jeżeli można, dużo jest zasługi nie Pani w tym, że w Głębowicach akurat dostały
pieniądze na drogę w Głębowicach, że dostały poszerzenie tej jezdni, nie wpisała Pani do
projektu budżetu na 2018 rok świetlicy w Głębowicach, elewacji, piłkochwytów, to ja
pisałem, pisaliśmy jajko mieszkańcy wnioski i tylko dzięki Komisji Budżetowej tak się stało,
że to wszystko zostało ujęte. Pani Wójt wszystko wyrzuciła, nic nie było i to jest prawda. A
proszę Państwa a niektórzy na przykład radni nie wiem czy składają, ja to składam do 20-30 go września te projekty, te wnioski do projektu budżetu, zawsze były odrzucany. Trzy lata
składałem wnioski do projektu budżetu o świetlicę w Głębowicach, zawsze odrzucona, a w
tym roku ty Leszek mi wypominasz, że Głębowice dostały te 30 tysięcy przez parę lat? Proszę
Państwa, pokażcie mi taką drugą wioskę jak Głębowice. Nawet teraz Pani Wójt w
interpelacjach mam do Pani pismo klubu sportowego, jak ja mam proszę Państwa za tym na
przykład głosować, skoro zaglądam do projektu budżetu, piłkochwyty w Głębowicach, to nie
są żadne kredyty tylko z własnych dochodów i Pani zlecenie wycofała. Dlaczego Pani
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zlecenie to wycofała, skoro była firma, były oferty, kontroferty i 10 tysięcy zostało to
wycofane. Proszę Państwa ale była taka prośba rozmawiałem z pełniącym kierownikiem p.o.
inwestycji, rusza liga, rozgrywki 8 kwietnia, pieniądze mamy zabezpieczone. Nie, Pani
powiedziała w ten sposób, poszło było gotowe zlecenie, wycofujemy to zlecenie dlatego, że
będzie robiona tam OSA. Proszę Państwa OSA dobrze będzie robiona, bardzo dobrze, ale to
jest 100m od tego miejsca gdzie mają być te piłkochwyty. Następna sprawa (...) proszę
Państwa ja jestem trzecią, czwarta kadencję, było na prawdę kilku Wójtów. Mieliśmy różne
zdania, ale ci Wójtowie poprzedni to nas tak jednoczyli. Były różne głosy, mieliśmy
odmienne zdania (...) teraz niektórzy mi rękę nie podają. Dlaczego? Proszę Państwa dlatego
uważam, że to wszystko idzie w złym kierunku. Ja mówię, będę to mówił w ten sposób, że
zarządzanie Pani Wójt delikatnie mówiąc to nie jest, nie idzie w dobrym kierunku. Pani nie
może nas tu skłócać jako sołtysów, radnych. Pani nie może niektóre projekty uchwał wręcz
kolanem upychać, że mają przejść a niektórzy radni którzy nie mają akceptacji Pani muszą
drapać, wydrapać żeby ta uchwała, ten projekt przeszedł. Żaden z tych wniosków, które są w
projekcie budżetu 2018 rok nie został zaakceptowany przez Panią Wójt. Jeżeli chodzi o
świetlice, o piłkochwyty, jeżeli chodzi o elewację.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja nie wiem w którym miejscu Pan chciał wieszać
te piłkochwyty ale boisko wasze w Głębowicach jest tak w złym stanie, że postawienie tam
piłkochwytu to tak jakby firankę w drewutni powiesił. Proszę Pana ja wiem, że Pan robi
wszystko żeby mnie skłócić z Głębowicami. Niech się Pan skupi raczej na tym, żeby nie
skłócać ponieważ tyle projektów ile zostało złożonych i uwzględnionych dla Głębowic to na
prawdę oprócz OSA co do którego musiałam się spotykać z mieszkańcami żeby wywarli na
Pana wpływ, żeby Pan był za
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wszyscy radni byli za.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; w ostatecznym głosowaniu tak, ale dopóki do tego
doszło to jeszcze radny Tolisz próbował zrobić tak, żeby jedna OSA była, drugiej nie. W
przypadku Głębowic, piłkochwyty to jest pewien mit, dla bezpieczeństwa stawia się je tak
żeby piłka nie poleciała na drogę za bramkami. Z wymogów PZPN, w wymogach PZPN
piłkochwytów nie ma, to jest jakby dodatkowa rzecz po której widać, że boisko jest zadbane.
Na boisku ogrodzonym zardzewiałą poprzewracaną siatką, nieogrodzone pole gry,
postawienia piłkochwytów za zdemolowaną, skorodowaną bramką to po prostu jest na
prawdę welon do kufajki. Nie chcieliście Państwo ale Pan Przewodniczący podkreślał, że
zawsze można dogłosować określone środki. Nie chcieliście Państwo boisk z wniosku do
Ministerstwa Sportu w tym roku, to wyraźnie jest w protokole, że nie, dlaczego w tym roku, a
może w przyszłym, w przyszłym można coś innego robić z tego budżetu. Była kwestia działki
w Orzeszkowie i kwestia boiska Głębowice, i teraz wyjaśniam, podjęliśmy decyzję taką, żeby
dla Orzeszkowa i Głębowic złożyć wniosek do Ministerstwa Sportu w związku z tym, że te
zadania ogarniają tylko zadania za 600 tysięcy i więcej, sport przyszkolny ale
ogólnodostępny. Takie dwa boiska jak to które jest w Krzelowie zrobione w zeszłym roku, to
jest mniej niż 600 tysięcy dlatego boisko zielone i jego renowacja, ogrodzenie pola gry i
piłkochwyty zostały wpisane do tego projektu do Ministerstwa i teraz jeżeli się okaże, że
Ministerstwo się przychyli, nie wiadomo czy się przychyli bo dostaliśmy w tamtym roku te
pieniądze, będzie kwestia dlaczego tak dbam o to, żeby nie szastać z pieniędzy z wolnych
środków, będzie wtedy kwestia dołożenia drugiego tyle. Mamy dwa boiska wielofunkcyjne w
dwóch wioskach w których są szkoły, podniesienie rangi szkoły atrakcyjności szkoły w
Głębowicach żeby tam były dzieci, żeby ludzie posyłali, o jest tam fajne boisko i renowacja
boiska zielonego. Rozstrzygnięcie tego konkursu jest wkrótce. Właściwie każdego dnia może
się okazać albo dostaniemy albo nie, albo nas wezwą do uzupełnień i wtedy wydawanie kilku
tysięcy złotych na piłkochwyty, ja nie wiem w którym miejscu bo co do zasady stawia się je
za bramkami, co do zasady boisk się już nie grodzi, grodzi się pole gry, przestrzeń ma być
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otwarta dla ludzi nie można niszczyć murawy na której się bezpośrednio gra itd. W związku z
tym dla Głębowic w tym projekcie Ministerialnym przewidzieliśmy wydatki na sport i na ten
klub sportowy z którym Pan próbuje mnie skłócić, kwotę ponad 300 tysięcy. Z tego projektu
który ma być o wartości co najmniej 600 dwa boiska wielofunkcyjne i do tego renowacja
boiska zielonego. Taka jest prawda i proszę na prawdę nie rozdzierać szat jacy wy jesteście na
rubieży najbiedniejsi, bo tak jak wam się teraz powiodło na prawdę 150 tysięcy, 50% dołożyła
gmina do drogi. Ja teraz złożę wniosek do Starosty, że w Węgrzcach też dołoży Gmina 150
tysięcy. W Węgrzcach droga też jest w gorszym stanie niż była głębowicka, czy nam Starosta
te 150 tysięcy na swoją drogę wyda. Naprawdę te wioski które są naprawdę zaniedbane, to nie
są Głębowice. Pan nic nie dostał, piątkową uchwałę intencyjną żeby przeznaczyć blisko
1.300.000 do projektu na waszą drogę Głębowice -Brzózka -Stryjno, która jest głównie dla
Głębowic potrzebna a nie dla pozostałych miejscowości to ja stworzyłam, ja zaproponowałam
i ja poprosiłam i zawnioskowałam o zwołanie sesji nadzwyczajnej. W związku z tym niech
Pan już tak nie utyskuje nad tymi Głębowicami tylko niech Pan popatrzy, my chcemy tu dla
Kiałki 30, Kiałka 1.300.000 dla Pana podniósł rękę, 150 dla Grębosz, Grębosz 1.300.000 dla
Pana podniosła rękę. Chcemy na zalew 50 plus przesunięcie tych środków które już były,
prosił Kisielewicz on za Pana 1.300.000 podniósł rękę. Bądźmy uczciwi rozmawiamy właśnie
o budżecie. Bądźmy uczciwi w całej gminie Wińsko mieszkają mieszkańcy gminy Wińsko im
też się coś należy, nie tylko tym którzy są w grupie trzymającej władzę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, bardzo bym prosił żeby Pani nie
mówiła czyjaś droga nasza, wasza , bez takich podziałów, to niczemu nie służy, naprawdę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To niech Pan tych podziałów nie wprowadza, ja nie
będę miała wtedy o czym mówić.
Radna Anna Górska; Ja chciałabym w kwestii Głębowic. Proszę Państwa, Głębowice
prowadzone były przez fundację i dobrze że fundacja to przyjęła dzięki staraniom Pana
ówcześnie radnego, że nie została zlikwidowana szkoła tak jak w Rudawie i dzieci mogą do
tej szkoły uczęszczać. Ale proszę Państwa przez okres kiedy fundacja miała piecze nad tą
szkołą nic kompletnie jeśli chodzi o inwestycje nie było robione. Komisja Oświaty była, z
relacji niektórych członków ręce załamała, bo gdzie się nie dotknąć tam potrzebne remonty,
tam potrzebne są pieniądze. Jeśli chodzi o boisko, nie słyszałam Pani Wójt żeby Pani
proponowała coś jeśli chodzi o boisko całokształt w Głębowicach. Pani opowiada, na prawdę
ma Pani płynnie to wszystko
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wniosek jest złożony
Radna Anna Górska; Ale nic Pani nam tu nie mówiła o boisku w Głębowicach.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Bo zabronilibyście mi tak samo jak z tym żłobkiem
a ja po prostu był termin, złożyłam ten wniosek i czekam co z tego wyniknie
Radna Anna Górska; Teraz Pan radny z Głębowic kilka razy w tym temacie zabiera głos,
prosi, mówi że czas przygotować dokumenty na remont szkoły na inne sprawy, które dotyczą
posesji obiektu danej szkoły bo tuż, tuż sezon letni gdzie dzieci nie będą chodzić do szkoły i
wtedy musimy to zrobić. A te piłkochwyty to jest drobna rzecz, którą trzeba tam zrobić żeby
piłka nie leciała na drogę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak jak bariery przy stawie w Przyborowie.
Radna Anna Górska; Proszę nie porównywać.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dlaczego? Gorsze dzieci są w Przyborowie bo tam
był wielki PGR? Barierki w Przyborowie są mniej ważne niż piłkochwyt w Głębowicach? Na
litość boską. Mamy na jedno i drugie tylko pozwólmy wydać na jedno i drugie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Podobną sytuację mamy w Węgrzcach, też
zabezpieczyliśmy środki tak jak w Głębowicach na piłkochwyty więc jest pytanie kiedy po
prostu to zadanie zostanie zrealizowane?
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Radna Anna Górska; Pani Wójt jak 600 tysięcy, jak jeszcze Pan Kiałka był Przewodniczącym
Rady w projekcie rewitalizacji zostało przeznaczone na Przyborów, inne miejscowości były
pominięte, nawet wtedy wnioskowałam żeby ten cały nadodrzański teren włączyć ze względu
na jego faunę, ze względu na walory różne, nie było do kogo mówić.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; I mam piękny projekt zrobiliśmy, piękny projekt
dostał piękne pieniądze i będzie realizowany w tym roku, poszedł już przetarg.
Radna Anna Górska; Pani Katan robiła te projekty, bardzo dziękuję bo rozmawiała ze mną
uzgadniałyśmy i pewne rzeczy zostały włączone. Pani Wójt proszę nie różnić społeczeństwa.
I to co Pani mówi do Pana boli mnie. Nie dlatego, że trzymają władzę czy nie. Tyle starań ile
ten radny w swoim środowisku i Pani podsumuje w ten sposób bo to jest be, bo co? Tak nie
można.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dzięki tym staraniom i trzykrotnej zmianie terminu
sesji lutowej, lutowo - marcowej właśnie dziś już nie udało się uratować, straciliśmy 150
tysięcy z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na Konary i połączenie Konar ze
Słupem drogą. Straciliśmy te pieniądze, ponieważ za późno dotarła ta uchwała. Trzy razy był
zmieniany termin sesji aż dowieźliśmy po czasie i dzisiaj już wiedziałam, że właśnie z tego
powodu 150 tysięcy straciliśmy.
Radna Anna Górska; Nie będę z Panią polemizować, jeżeli słyszała Pani Premiera wypowiedź
będzie dużo pieniędzy i z tych pieniędzy będziemy korzystać.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt za każdym razem termin sesji gdy jest
ustalany rozmawiam z radnymi i przekazuję informację do biura rady i do Pani Sekretarz i za
każdym razem gdy jest informacja, że jest potrzebna pilna uchwała była sesja zwoływana,
więc proszę w tym momencie nie mówić takich rzeczy, możemy poprosić może o protokoły.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie prosiłam o sesję nadzwyczajną bo
zmieścilibyśmy się w terminie ale Pan zmienił termin, to sesja nadzwyczajna też Pan ma 7
dni.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; I w tym momencie pamiętam Pani sołtys Konar
która tutaj wtedy przychodziła czy dzień wcześniej do mnie jeszcze dzwoniła, pytała się jeżeli
chodziło o to zabezpieczenie, nie było tu żadnej dyskusji, radni zgodnie zabezpieczyli bo
jeżeli mamy dostać 50 tysięcy przy wkładzie 150 tysięcy no to jasne jest, że każdy jest za
takim projektem, chociaż mogła się Pani zastanowić może na Głębowice gdyby Pani złożyła
ten wniosek na to boisko, czyli podzieliła Pani, gdyby Pani Orzeszków dała do Ministerstwa
Sportu na przykład a Głębowice z tego to może to miało by większą siłę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale trzeba inwestycji na 600 tysięcy żeby składać
do Ministra bo Minister drobnych nie rozdaje tylko grube, w związku z tym są to dwa boiska
wielofunkcyjne plus coś mniejszego. W przypadku Głębowic to się pięknie układa bo coś
mniejszego to jest boisko zielone, później coś większego to jest wielofunkcyjne, a potem
OSA. Możemy nie dostać ani złotówki a możemy dostać wszystkie trzy rzeczy, ale nie
przekonamy się jeżeli nie złożymy wniosku. A jeżeli będziemy w międzyczasie trwonić
rzeczy żeby wieszać że tak powiem firankę w drewutni no to, zwłaszcza że do żadnych
zawodów, do niczego piłkochwyt nie jest potrzebny w sensie formalnym. A ogrodzenie
wewnętrzne kosztuje 35 tysięcy bo już grodziliśmy Orzeszków, grodziliśmy Krzelów, wiemy
ile to kosztuje przy pracy własnej. Udział własny do projektu za 2,5 miliona, to jest 95%
dofinansowania. Mówicie, że małe dofinansowanie 1/4 do zalewu? Ale że tu do starego domu
kultury i stadionu mamy 95%, 85 z rewitalizacji decyzją Zarządu Województwa, 10% ze
środków budżetu Państwa. 95% dofinansowanie z 2,5 miliona. Ten temat dla was nie istnieje,
boli was że to sukces? To jest sukces mieszkańców tej gminy, to dla nich to będzie służyło. A
Pan poddaje wątpliwość czy to w ogóle warto. Czy w ogóle warto remontować stare piękne
obiekty, które są w Wińsku. Może i nie warto ale nie można rozebrać ponieważ jest
zabytkowy, nie można pozwolić żeby się spalił (…) W związku z tym ja przypominam
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dostaliśmy w rewitalizacji na ten projekt 95%, to się praktycznie nie zdarza. Dziękuję za
gratulacje, że tak się dobrze postarałam.
Radna Anna Górska; Dziesięć razy powtarza Pani to samo.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie lubi Pani dobrych wiadomości? Dziesięć razy
Pani powtarza złe wiadomości a ja dziesięć razy powtarzam dobrą wiadomość.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej jest
propozycja uchwały na sejmik na czwartek, Wińska tam nie ma więc ja mam propozycję,
żeby te środki ściągnąć w tym momencie. Ale to był dobry przykład na to, że można było je
wykorzystać właśnie jeżeli chodzi o tą całą strukturę dofinansowania. Czyli mamy 50 tysięcy
wkładu własnego, 150 tysięcy z zewnątrz. Jeżeli mamy zalew w Słupie, mamy zgoła
odmienne proporcje czyli mamy 49 tysięcy dofinansowania a 150 tysięcy wkładu własnego,
tutaj jest widzę przedstawiciel Związku Wędkarskiego Pan Krzysztof Adamski i też wpłynęło
do mnie pismo z okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego (Przewodniczący odczytał pismo).
Chciałbym się upewnić mamy podjąć uchwałę dotyczącą zabezpieczenia środków jeżeli
termin realizacji tego projektu jest do 31 sierpnia i w związku z takim pismem to jak będą
prowadzone te prace, żeby wędkarze czy nikt inny nie był poszkodowany.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Byłam dziś specjalnie z Panią Skarbnik w
Urzędzie Marszałkowski tak żeby to wyjaśnić i są dwa wyjścia. Jedno wyjście jest takie i je
omawiałam z Kołem Wędkarskim gdy tylko dostaliśmy te pieniądze i wiedziałam, że mamy o
czym rozmawiać, że spuszczenie wody, odłów ryb byłoby tym drugim etapem na jesieni a
pierwszy etap to są prace przy naprawie wału, wszelkie prace dookoła ziemne itd. to jest
mniej więcej pół na pół. W związku z tym, że dofinansowanie jest 1/4 więc jeżeli my damy
połowę kwoty w tym terminie a podzielimy zadanie na etap to takie podanie z naszej strony
będzie rozpatrzone pozytywnie przez Urząd Marszałkowski, więc nie ma problemu, dzielimy
na dwa etapy, realizujemy etap pierwszy i sami panowie mi opowiedzieli jak to zrobić, że
mogą lekko wodę upuścić przy naprawie wału itd. żeby czyszczenie niecki było ostatnią
rzeczą jaką się robi a nie tak jak sobie wyobrażamy my laicy pierwszą. Czyszczenie niecki,
naprawa budowli piętrzącej. Drugie wyjście jest takie, i rozmawiałam już z firmą dysponującą
specjalnymi sonarami, która sprawdzi czy tam rzeczywiście ryby są, czy nie ma tam po prostu
kilku sztuk tych ryb, bo trudno to jest ocenić. Wiem, że przyjeżdżali wędkarze z Lubina
odjeżdżali z niczym i mieli taki sprzęt odpowiedni do sprawdzania tego. Więc jak się okaże,
że ryb jest wanienka to my się jakoś domówimy, jak się okaże, że rzeczywiście jest tarło itd.,
że te ryby tam są to wtedy dzielimy to na etapy. I takie rozwiązanie jest możliwe i takie
rozwiązanie dzisiaj uzgadniałam w Funduszu Odrzańskim. Oczywiście to nie jest jeszcze na
piśmie to jest wszystko teoretyczne, poinformowałam, że nie wiem czy przyjmiemy tę dotację
czy też jej nie przyjmiemy. Więc tak w związku z tym pismem, radykalność jakby drugiej
połowy pisma troszeczkę mnie zaskoczyła ale jesteśmy po rozmowach i wiemy jak to można
zorganizować. Mamy obstalowane zbiorniki do których te ryby wyjadą, mamy w budżecie
przedsięwzięte środki na transport ryb, które mogą być też środkami na zakup narybka wtedy
kiedy już będzie ten zalew zrobiony. Także termin realizacji zadania nie jest przeszkodą czy
będzie tak czy tak w przyjęciu tej dotacji i o przyjecie dotacji dla dobra nie tylko wędkarzy
ale także wszystkich mieszkańców bardzo Państwa proszę. Poza tym to byłyby kolejne 50
tysięcy, których środków zewnętrznych nie chcemy wziąć. Przypominam ponad 20 lat zalew
był przez gminę zaniedbywany, gdyby wydawano chociaż 10-8 tysięcy rocznie w sposób
koncepcyjny i przemyślany, dziś nie byłoby tego problemu. Można by się było pobawić w
dobudowanie pomostu. Inne gminy biorąc te 50 tysięcy dokładają drugie tyle zgodnie z
regulaminem i za 100 tysięcy jak mówią, a co ty robisz na swoim akwenie? Uzupełniam
istniejącą infrastrukturę. A my nie dość, że nie mamy żadnej infrastruktury, to jeszcze mamy
kompletnie zabagnioną nieckę i też mnie w tym piśmie tak zaskoczyło wymiana tych
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gatunków, że może im to przeszkodzić w rozrodczości. Bardzo bym się cieszyła gdyby prace
na zalewie przeszkodziły w rozrodczości bobrów.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przypomnę, że bobry są chronione Pani Wójt.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Są częściowo już chronione. W naszym powiecie
Powiat dostał zgodę na odstrzał 9 sztuk, dwie już odstrzelono.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt we wnioskach które były składane,
gminy składały naprawdę rożne wnioski, były wnioski nawet na 600 tysięcy, gdzie ten wkład
własny był finansowany z wielu różnych środków i wielu rożnych źródeł. Jeżeli Pani mówi,
że jest taka sytuacja to ja mam propozycję w tym momencie taką, że jeżeli jest te 49 tysięcy
dotacji, żeby rzeczywiście podzielić to na etapy tak jak Pani mówi, jeżeli to jest uzgodnione z
wędkarzami i w tym momencie zabezpieczyć kwotę 51 tysięcy w tym momencie czyli razem
mamy 100 tysięcy
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale z warunków konkursu wynika, że nie możemy
tak zrobić. Pan tam pracuje, Pan to powinien wiedzieć. Zadanie zostało wysoko ocenione,
całe zadanie a nie pół zadania. W związku z tym możemy zadanie na które dostajemy
dofinansowanie podzielić na etapy ale nie możemy pomniejszyć zadania o połowę. Nie
możemy ogłosić przetargów na te etapy itd. nie możemy przyjąć tej dotacji jeżeli
ograniczymy teraz to zadanie. Podział na etapy to jest podział jednego zadania, to jest tak
jakby Pan dostał dotację nie wiem, kredyt na dom i uzgodnił kiedy parter kiedy piętro. A nie
kredyt na dom i założenie, że jak zbuduje parter to się zastanowię czy budować piętro. Nie to
jest na to zadanie bo dostaliśmy punkty za to, że to jest takie fajne zadanie, że są i wędkarze i
pomosty i czyszczenie i plaża i to i to. Na to dostaliśmy więc podział na etapy zadania, w
momencie kiedy nie zabezpieczymy środków na zadanie nie dostaniemy tej dotacji. To znowu
się jej pozbędziemy. To chciałam Panu wyjaśnić. Wiem, że Pan z oceny wniosków był
wyłączony ale powinien Pan takie rzeczy wiedzieć.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Widzi Pani, tak wypada, żeby nie być sędziom
we własnej sprawie ale mam doświadczenie z innymi wnioskami tego typu. W tym wniosku z
tego co pamiętam jest kwota przeznaczona 139 tysięcy na umocnienia wałów, na czyszczenie
niecki, to jest największa kwota. Pozostała kwota czyli te 60 tysięcy no to to są te dwie wiaty
z ławostołami drewniane, pięć pomostów dla wędkarzy, dwa pomosty kąpielowe, stojak na
rowery, o plaży nie pamiętam żeby było cokolwiek.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Usypanie plaży również, ale całe zadanie dostało
dofinansowanie. Fundusz Odrzański nie był dedykowany renowacji stawu żeby nie był
zamulony tylko my szliśmy w kierunku kąpieliska i to opisaliśmy. Więc możemy podzielić na
etapy ale nie możemy niemieć zabezpieczonych środków na całość w momencie kiedy
przyjmujemy dotację.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Więc w tym momencie ponieważ jest to umowa
dotacyjna, tak wynika z mojej wiedzy do 31 sierpnia trzeba zrealizować zadania na kwotę 49
tysięcy złotych plus tyle wkładu własnego.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie, tak nie jest proszę Pana i Pan zaszkodzi temu
projektowi kombinując w ten sposób. Nie ma sensu żeby tak robić.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pamiętajcie Państwo, gdyby był duży wniosek
na rewitalizację za kwotę 600 tysięcy złotych, wtedy 15% było tylko wkładu własnego 85%
było dofinansowania.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale ile te 15% wynosiło wtedy?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; 90 tysięcy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica;90 parę i to są środki zabezpieczone które (…)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To nie zmienia faktu
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę Pana, nie chce Pan tego zalewu? Niech Pan
to powie ludziom, tu jest kamera. Nie chcę tego zalewu, uważam, że jest za małe
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dofinansowanie, przez 20 parę lat gmina nie dokładała nic do zalewu, nie dbała i teraz nie
chce Pan żebyśmy nadrobili zaległości, podczas kiedy mamy 1/4 za darmo. Już na nic innego
tego nie weźmiemy, po prostu te pieniądze przepadną, kolejne. Już nam przepadło 150, teraz
50, potem na Przyborów 30, potem ile jeszcze strat?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mówię do kamery, jestem jak najbardziej za
rewitalizacją tego zalewu. Proponuję żeby podzielić to zadanie na etapy tak jak mówiła o tym
Pani, proponuję żeby 100 tysięcy przeznaczyć łącznie do 31 sierpnia a drugą część
zrealizować po 31 sierpnia tylko z tym zastrzeżeniem
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale nie podpiszą z nami umowy, nie dostaniemy
tych pieniędzy, zostaniemy tylko ze środkami własnymi. Nie podpiszą z nami umowy jak nie
zabezpieczymy dzisiaj 3/4. Praca na etapy ale pieniądze muszą być naraz, bo nie podpiszą z
nami umowy. Niech Pan ludzi nie oszukuje bo Pan nie chce tego zalewu skoro tak mówi.
Jeżeli Pan chce tego zalewu to musimy uchwalić dzisiaj całą kwotę. Musi być cała suma,
naprawdę zależy mi na tym zalewie i sprawdziłam wszystkie możliwości bo wiedziałam, że
będziecie Państwo szukać sposobu na to, by zrobić inaczej niż ja wnioskuję. W związku z tym
sprawdziłam wszystkie możliwości.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt proszę nie wkładać w nasze usta słów,
które nie padły czy czynów. Niech Pani popatrzy na wyniki głosowań z tych wielu sesji
ostatnich, wszystkie wnioski których rzeczywiście radni zabezpieczyli środki
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Radni zabezpieczyli
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; A co innego zrobili? Pani zabezpieczyła?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pozwolili przeznaczyć ale nie wypracowali w
żadnym stopniu więc to słowo zabezpieczenie jest takim słowem wytrychem, którym sobie
Pan przypisuje określone zasługi. Ja po prostu proszę o to żeby dziś uchwalić budżet, który
pozwoli nam zrobić zalew.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, Pani też osobiście nie pisze tych
projektów tylko pracują nad tym poszczególne osoby, więc też proszę sobie nie przypisywać
wszystkich zasług i sukcesów.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Przypisuję je urzędowi nie sobie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Kiedyś Ludwik Słońce powiedział państwo to ja
a w tym momencie Pani twierdzi, z Pani sów wynika że gmina to ja, nie ma nic poza tym,
tak?
Radna Jolanta Rafałko; Jestem bardzo zdegustowana bezczelnością Pani Wójt w stosunku do
radnych a przede wszystkim do mojej osoby. Pozwala sobie Pani na wiele niepotrzebnych
komentarzy zamiast przechodzić do meritum jakiejś sprawy. Jeżeli chodzi o wnioski, Pani
cały czas mówi że ta moja strona Smogorzów, Smogorzówek, składałam co roku wnioski na
wszystkie miejscowości jakie są na moim terenie, żaden nigdy nie przeszedł, nawet nie został
ujęty w uchwale budżetowej. Teraz przeszedł po tej nawałnicy, przeszedł staw, przeszły rowy,
które muszą być zrobione bo zalewa ludzi, jest mostek grozi zawaleniem, ludzie mają
podmokłe mieszkania, wilgoć w domach, jest wieczny problem. Nie zapomnę jak w zeszłym
roku Pani powiedziała mi jak napisaliśmy w Rudawie z Panem sołtysem o dofinansowanie
tylko bo 10 tysięcy z funduszu soleckiego dawała Rudawa do placu zabaw, bo przyjadą
repatrianci żeby rozbudować plac zabaw. Nie ma nic już, nie było już nic w tej Rudawie a
Pani powiedziała, że to jest propaganda. Tak Pani określiła.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Bo to była propaganda, bo to było szczucie
polskich dzieci na dzieci z Kazachstanu, że o dla nich to jest nowy plac zabaw a dla nas to nie
było. Teraz stopniowo z tym placem zabaw dochodzimy do ładu.
Radna Jolanta Rafałko; 10 tysięcy w zeszłym roku wieś dołożyła, sami własnym sumptem
robią, ja wnoszę WNIOSEK o zostawienie na zadaniu modernizacja stawu w Smogorzowie
Wielkim 15 tysięcy złotych.
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Radny Ryszard Kisielewicz; A ja składam wniosek, popieram koleżanko twój wniosek
składam o dofinansowanie 90 tysięcy złotych na chodnik przy ulicy Polnej, które Państwo
nam przydzielono sołectwo Wińsko, żeby ten chodnik zakończyć do ulicy Nowej czyli ten
wjazd co do szkoły. Tam jest 70-80m.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; A radna Grębosz 150 tysięcy na drogę w
Węgrzcach dopłacenie do Powiatu?
Radny Stanisław Tolisz; Do Powiatu?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak to jest droga powiatowa, oprócz tej którą
dzisiaj mamy w budżecie mamy tą główną przez wieś zniszczoną kompletnie.
Radny Stanisław Tolisz; A czy Powiat zwrócił się z taką propozycją?
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Radna Regina Grębosz; Ja ad vocem temu co Pan Tolisz zapytał, Panie Stanisławie tydzień
temu łatali drogę w Węgrzcach, co piątą, szóstą dziurę. Zadzwoniłam do Pana Czarnego czy
to tak ma wyglądać łatanie? Czy w ogóle ta droga nie będzie ujęta nigdy? Pan Czarny mi
powiedział, że to jest najbardziej zniszczona droga powiatowa w tym obrębie, ale on więcej
nic nie może, bo Pan Adamczak powiedział, że to oni decydują. To to nie jest przykre
usłyszeć? Panie Stanisławie, tym ludziom się też coś należy
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Z tym nikt nie dyskutuje Pani radna, że się
należy.
Radny Stanisław Tolisz; Ja nie neguję tego. Zapytałem się, wracając do drogi Dąbiu, w
Głębowicach ile razy Powiat się zgłaszał do tego zadania i co było? Nie, przez Panią Wójt.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Radna Anna Górska; Dopóty jestem w tej Radzie, nie będę słuchała czegoś takiego, że to
zależy od nazwisko wymienić Pana Adamczaka. Mówiłam to tyle razy, że jakby nie ci radni,
Pan Adamczak w Radzie Powiatu nie byłoby tej drogi, nie byłoby wiele innych rzeczy i
dzisiaj nie można jako negatyw wskazywać Pani Grębosz, że to dzieli Pan Adamczak.
Radna Regina Grębosz; Tak mi powiedział Pan Czarny.
Radna Anna Górska; Jest struktura w Starostwie, jest zarząd i oni decydują rzeczami a Panu
Adamczakowi ta gmina i teraz należy powiedzieć wielkie dziękuję, bo stoi za gminą Wińsko
na prawdę.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Radny Józef Kaczmarek; Patrzę obserwuję, przez te11 lat praktycznie nic tam nie zostało na
tej naszej stronie zrobione a było wszystko dobrze, nikt nie miał pretensji. Teraz coś się robi
drogę, tu się robi poszerzenie jezdni, teraz do Brzózki, co roku pisałem o tą drogę przez 12
lat, i się cały czas mówi Kaczmarek dostał. Przez 12 lat cały czas pisałem. To jest taki łącznik
ta droga Głębowice – Stryjno, skrót niesamowity. Zauważyłem, że przez te 12 lat pierwszy
raz jest tak, że
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; że na razie to jest wniosek złożony czekamy na
rozstrzygnięcie.
Radny Zdzisław Miłuch; Przysłuchuję się tej rozmowie, każdy wymienia swoje zasługi,
przekrzykujecie się nawzajem (…) co dostało Stryjno przez 20 lat jak ta Rada istnieje? Ani
złotówki, proszę sprawdzić czy Stryjno coś w ogóle dostało. Mieliśmy teraz dwa razy
powódź, nie kataklizm tylko powódź. Woda szła, są zdjęcia, metr wody nie szło przez wioskę
przejechać. Droga jest zniszczona. Złożyłem wniosek żeby zrobić, została odrzucona.
Radna Anna Górska; To czyja wina że odrzucona?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie radny wniosek został niedawno złożony
na tą drogę, Węgrzce dostały z tych środków co Stryjno miało dostać.
Radny Zdzisław Miłuch; Stryjno nie dostało, zostało odrzucone.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Została tylko jedna droga, dostały Węgrzce, Małe
Węgrzce to jest droga gminna nie mylmy tego z drogą powiatową.
Radna Anna Górska; Na drogi będzie ponad miliard, na drogi gminne, należy składać
wnioski.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
przerwa 17.00-17.10
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proponuję powoli przechodzić do
podsumowania dyskusji dotyczącej tej uchwały. (...) Zwiększenie dochodów majątkowych o
kwotę 105.000zł w związku z otrzymaniem dotacji na przebudowę drogi do gruntów rolnych
w Węgrzcach. W ramach tego dofinansowania ma zostać zrobiona droga wewnątrz wsi do
tzw. Węgrzc Małych prawie kilometr. Radna Grębosz mówi, że za tą kwotę 105.000 plus 150
wkładu własnego zostanie droga zrobiona do końca terenu zabudowanego. Czy a propos tego
jest jakiś wniosek Państwa? Nie widzę. Przechodzimy dalej. (…) Potem mamy Dolnośląski
Fundusz Odrzański, tutaj są panowie w dalszym ciągu wytrwale na sali wędkarze, 49.000
dofinansowania, wkład własny gminy 150.000zł. Jest propozycja żeby podzielić to zadanie na
etapy, czyli do 31 sierpnia 100.000zł, resztę po 31 sierpnia właściwie październik- listopad
jak już będzie pogoda na to pozwalała, z tym że środki musimy zabezpieczyć w dniu
dzisiejszym na całość zadania. Czy ktoś z Państwa ma do tego wniosku jakieś uwagi? W
takim razie przechodzimy dalej. Zmniejszenie wydatków na modernizację stawu w
Smogorzewie Wielkim. Wniosek radnej Rafałko o to żeby te środki zostawić na tym zadaniu i
przeznaczyć je na ogrodzenie, tak? Radna podtrzymuje swój wniosek?
Radna Jolanta Rafałko; Tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przystępujemy do głosowania, kto z
Państwa jest za tym, żeby ten wniosek zmniejszenie wydatków wykreślić czyli żeby on
został w budżecie, proszę o podniesienie ręki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
10 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo dziękuje Państwu, że to zadanie zostało
utrzymane, przypomnę że 9.000 złotych z funduszu sołeckiego został już przeznaczone na
czyszczenie.
Kolejne zadanie zakup pomp do SUW Węgrzce. Nikt nie miał do tego żadnych wątpliwości.
Kolejne, modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Budków 4. Pamiętacie
Państwo radną powiatową Elżbietę Berezę, która włączyła się w te negocjacje. Była
propozycja żeby Komisja Mienia ze swojego grona wytypowała mały zespół roboczy, który
będzie w porozumieniu z gminą nadzorował ten remont, tak żeby ci mieszkańcy Bukowa 4 na
czas remontu zostali w tych pomieszczeniach, żeby ten remont został przeprowadzony
możliwie jak najbardziej szeroko dlatego też propozycja radnej Górskiej, żeby ta kwota
pierwotna 80.000 została utrzymana w budżecie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb kto z Państwa jest za tym, żeby tej kwoty
nie zmniejszać i zostawić ją w tym momencie na razie w kwocie 80.000zł ?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
15 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Kolejny temat zwiększenie wydatków
majątkowych o kwotę 60.000zł. Przypomnę Państwu, że radni nie wrazili zgody na to żeby
Wójt 9-go na sesji miesiąc temu żeby Pani Wójt składała ten wniosek. Mimo wszystko
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złożyła ten wniosek. Wydaje mi się, że nie możemy sobie pozwolić na to mimo takiej jakby to
określić najbardziej delikatnie mówiąc niesubordynacji ale musimy stanąć na wysokości
zadania i te środki zabezpieczyć żeby one nie przepadły, dlatego moja propozycja jest taka
żeby tą kwotę zostawić, chyba, że ktoś z Państwa ma wniosek żeby ją obniżyć.
Radny Stanisław Tolisz; Wniosek już padł.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W takim razie jeżeli radny Tolisz podtrzymuje
ten wniosek?
Radny Stanisław Tolisz; Podtrzymuję.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb przystępujemy do głosowania kto z
Państwa jest za tym, żeby ten punkt wykreślić, czyli nie zabezpieczać wkładu własnego
30.000 do dotacji z konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w kwocie łącznej 60.000 , kto z
Państwa jest za tym żeby ten punkt wykreślić z dzisiejszej uchwały?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
4 radnych, przeciw głosowało 9 radnych, wstrzymało się od głosowania 2 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Musimy wyjaśnić sprawę wkładu własnego na
remont gminnych lokali jeżeli 80.000 zostawiliśmy w Budkowie 4.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proponujemy uzupełnić z wolnych środków żeby
nie stracić dofinansowania.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jaka to będzie kwota Pani Skarbnik 42.377?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Skoro tutaj 55.000 zostało z powrotem tak jak
zdejmowaliśmy 15.000 na stawy więc w sumie z wolnych środków proponujemy uzupełnić
70.000.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jaka kwota zostaje w tak zwanych wolnych
środkach? Proszę o rząd sum, ogólnie.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Jak mamy teraz (...) wykorzystane plus dodamy te 70 to
będzie 605.000 a 1.400.000 jest wolnych środków.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli zostanie nam 1.400.000 odjąć 600, koło
800.000 tak?
Radny Stanisław Tolisz; Konkretnie ile mamy pieniędzy takich wolnych naprawdę które
mamy nie wirtualnie.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Jak nie wirtualnie?
Radny Stanisław Tolisz; Słyszę od Pani Wójt, że to są pieniądze wirtualne (...)
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Budżet mamy na 38.000.000 po dochodach i po wydatkach.
Ale wiadomo, że dochody wpływają sukcesywnie i z podatków wpływają co kwartał, z
różnych dotacji wpływają co kwartał więc nie możemy na początku roku wydać wszystkich,
zrobić wszystkich inwestycji bo braknie nam pieniędzy na koncie fizycznie.
Radny Stanisław Tolisz; Czy z tego tytułu nie zostaną zaciągnięte pożyczki?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Pożyczki zostaną zaciągnięte na te zadania, które są
planowane z pożyczek.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale były zaplanowane w budżecie rocznym.
Radny Stanisław Tolisz; Jaka to może być kwota?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; 3 miliony.
Radny Stanisław Tolisz; My 3 miliony będziemy pożyczki dawać a tutaj będziemy robić takie
rzeczy dlatego, że komuś się coś zaśniło. Równie dobrze można wolne środki przeznaczyć na
spłatę kredytu a nie zaciągać kredytu.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Kredyty są zaplanowane na inwestycje 2.366.000 plus spłaty
zobowiązań 900.000.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przypomnę Państwu, że w grudniu
dyskutowaliśmy nad tym bo pierwotny projekt Pani Wójt opiewał na kwotę około 6.000.000
tych obligacji i zeszliśmy do kwoty 3.000.000 z groszami więc wydaje mi się, że to są środki
kwoty przedyskutowane więc nie wracajmy już może do tego.
Radny Stanisław Tolisz; Może nie wracajmy ale trzeba ciągle pamiętać o tym, że to są jedne
pieniądze, to nie jest to że to są jakieś inne pieniądze, jedne są z Wołowa drugie są z Wińska?
Są jedne pieniądze, nasze.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To prawda. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi
do tego wniosku?
Radna Barbara Żeliźniak; Chciałam spytać w związku z różnymi planami bo wiadomo, że
przychody spływają w różnych miesiącach, kiedy ewentualnie mogłabym wydać środki
finansowe z funduszu sołeckiego?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Fundusz sołecki to są akurat drobne środki.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Fundusz idzie na bieżąco cały czas.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jak mają pomysł i możliwości realizacji
mieszkańcy sołectwa tak realizujemy.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Na przykład jak patrzymy na targowisko i wodociąg bo to są
te największe inwestycje, to tam na kredyt mamy zaplanowane z obligacji tylko wkład własny
a oprócz tego jest jeszcze dotacja ponad 3 miliony będzie razem targowisko i wodociąg, to
musimy zapłacić z własnych pieniędzy a dopiero po rozliczeniu projektu nam one wpłyną z
powrotem na konto czyli to może być optymistycznie pewnie wrzesień.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Co najmniej 3 miesiące po zakończeniu inwestycji
trwa rozliczenie.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Dlatego ja muszę też pilnować żebyśmy mieli na bieżąco
środki, żeby nie było tak, że nie będzie na prąd czy na wynagrodzenia.
Radna Barbara Żeliźniak; Mogę na wakacjach zaplanować bo mam stoły i krzesła na
świetlicę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Fundusz sołecki to są w stosunku do tych kwot o
których my rozmawiamy drobne pieniądze, w związku z tym ja bym się na zakupach typu
krzesło, stół nie ograniczała bo to nie jest coś co nam budżet wywróci.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Przede wszystkim mówię o inwestycjach, nie da się
wszystkich zacząć na początku roku, trzeba to rozplanować na cały rok.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Niektóre sołectwa planują pod imprezę, tak że nie
musimy mieć takich wielkich przychodów żeby parę stołów kupić.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jest wniosek żeby kwotę 70.000 zł zabezpieczyć
na remont gminnych lokali.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; To nie gminne lokale, tam było z świetlicy gminne lokale
mieszkalne, kilka zadań było, tak samo z Smogorzowa były pompa Węgrzce, w Konarach
budynek, pozostałe środki były na Konary. Konary, gminne lokale mieszkalne i studnie,
zakup pompy do studni.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb kto z Państwa jest za tym, żeby propozycje
dodać do tej uchwały budżetowej proszę o podniesienie ręki ?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
15 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja mam jeszcze jeden wniosek. W dniu
dzisiejszym dostałem pismo od Starosty Wołowskiego, skierowane do mnie jako do
Przewodniczącego ale chciałbym Państwu je przekazać. (Przewodniczący odczytał pismo
dotyczące transportu zbiorowego). W tych materiałach, które dzisiaj Państwu przedstawiłem
skserowanych, jest propozycja rozszerzenia transportu tak jak mówiłem we wtorki i czwartki
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na linii Wińsko- Głębowice- Wińsko. Na drugiej kartce macie Państwo napisane o której
godzinie kursują kursowe autobusy, PKS jest 7. To jest propozycja tylko, jak najbardziej do
negocjacji. o 8.30 i o 13. Podobne Wińsko-Smogorzów-Wińsko, przez Brzózkę, Rudawę,
Smogorzówek, Smogorzów Wielki również we wtorek i czwartek, ponieważ mieszkańcy
zgłaszali wtedy największe, mówią że nie mogą fizycznie, do Wołowa mogą dojechać bo
kursuje jeszcze autobus ale nie mogą dojechać do Wińska, szczególnie w okresie letnim,
wakacyjnym. Wińsko przez Baszyn do Wołowa. Wińsko przez Krzelów do Wołowa, czyli
Boraszyce Małe, Wielkie, Krzelów, Młoty, Konary, Moczydlnica Klasztorna. Do tych dwóch
kursów ostatnich czyli przez Baszyn i Krzelów do Wołowa, Powiat zadeklarował, że będzie
dopłacał również środki a ta komunikacja wewnętrzna powinna być jako zadanie gminy.
Przyjmując kwotę taką uważam, że z dużym zapasem około 5zł brutto za kilometr, wydaje
mi się, że kwota 98.000zł zabezpieczona w budżecie gminy właśnie z środków tak zwanych
wolnych o których tu dzisiaj była mowa z których można finansować bieżące wydatki,
pozwoli nam na to, żeby mieszkańcy pozbyli się w końcu tego problemu, żeby mogli zarówno
dojechać do siedziby gminy czyli do Wińska, do przychodni, ale również z każdego miejsca
na terenie naszej gminy mogli dojechać do Wołowa a stamtąd na przykład do Brzegu
Dolnego.
Radna Joanna Skoczylas; Nie ma tutaj w ogóle miejscowości Iwno, Małowice, Orzeszków. Ja
wiem, że my mamy połączenie pociągiem do Ścinawy i do Wołowa, natomiast mieszkańcy
potrzebują też dojechać do Wińska.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jak najbardziej, gdy na początku rozmawiałem z
mieszkańcami czy sołtysami to z tamtego terenu na prawdę mieszkańcy mówili przede
wszystkim o tym kierunku do Ścinawy. Ostatnio miałem jedno zgłoszenie z Przyborowa i
chyba jedno z Orzeszkowa, więc traktujcie to Państwo jako propozycję w tym momencie.
Gdy Starosta mówił, zapowiadał, że w przetargu ogłoszonym bo przetarg miałby zostać
ogłoszony przez powiat a gminy miały by zostać stronami, gminy powinny podpisać
odpowiednie porozumienie ze starostwem to wtedy będzie zabezpieczona pewna możliwość
zmiany tych kursów w trakcie. Pamiętajmy o tym, że nawet te które są tutaj zaproponowane,
życie może zweryfikować i okaże się, że będzie tak, że wozimy powietrze. Na przykład teraz
ktoś mówi że autobus, będziemy jeździć i będziemy z tego korzystać a potem jak przyjdzie co
do czego okaże się, że nie może dwa razy w tygodniu tylko na przykład raz w tygodniu
będzie potrzebny taki kurs na przykład Wińsko- Smogorzów-Wińsko. Ale może się okazać, że
w okresie letnim czy w okresie feryjnym, kiedy nie kursują dowozy szkolne tych połączeń
będzie musiała być większa ilość. Stąd moja prośba o zabezpieczenie takiej kwoty. W tym
momencie gmina Wołów ma zabezpieczone środki na transport, wiem, że w najbliższym
czasie również będą je zwiększać, bo na razie planowali tylko transport Wołów-Lubiąż ale
dzięki temu połączeniu, bo tu też są przykłady łącznie z rozpisaną siatką godzin, mieszkaniec
Wińska będzie mógł wsiąść i pojechać bez problemu w cenie jednej, chociaż ja dalej optuję za
tym, żeby tak na prawdę ta komunikacja była bezpłatna, aż do Brzegu Dolnego, czy do
Lubiąża.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę Państwa może to zabrzmi dziwnie ale jest
to kwota do opłaty z naszej strony, na którą nas w tym momencie stać i połączenia, które
oczywiście życie zweryfikuje, nie bezpłatne ale symbolicznie płatne uzupełnią te ofertę, którą
już mamy, bo ja przypominam, że od miesiąca zostały na podstawie porozumienia z PKS
zmienione godziny odjazdów autobusu do Wołowa i z Wołowa i w tej obecnie dni nauki
szkolnej. Każdy mieszkaniec z każdej wioski może przyjechać do Wińska, ma 10 minut żeby
się przesiąść w autobus do Wołowa, wraca i ma około pół godziny na załatwienie sprawy w
Wińsku, żeby wrócić do domu. Bo sieć autobusów tak zwanych szkolnych, to są przewozy
otwarte, biletowane, normalne. Sieć autobusów szkolnych ogarnia całą gminę przynajmniej
do póki jeszcze istnieje wygaszające się gimnazjum, czyli jeszcze dwa lata. Problemem i na
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rozwiązanie tego problemu mamy jeszcze trochę czasu są wakacje i w związku ze zmianą
ustawy o transporcie i to, że w przetargach będą w nawiązce takie gminy typu białe plamy
musiały nieopłacalne gminy będą w nawiązce jakby obowiązkiem przewoźnika, który bierze
linie opłacalne. W związku z tym czas gra na naszą korzyść, przepisy zmieniają się w
dobrym kierunku, mamy na ten moment w dni robocze całkiem dobre połączenia z każdej
wioski z Wińskiem i z Wołowem, także zmieniliśmy nieco godzinę odjazdu tego autobusu do
Ścinawy, który ogarnia Orzeszków, Przyborów, Małowice. Pani radna jest autobus, który rano
jedzie do Ścinawy i który po południu wraca i to jest wpięte w tę sieć. I w tym celu
urządziliśmy przystanki w rynku, bo ludzie nie wiedzieli, że mogą korzystać z tego autobusu,
bo było im za daleko na parking szkolny. W tym momencie te autobusy stoją w rynku. Teraz
czy one będą obłożone mniej czy więcej nie ma znaczenia bo one i tak jadą. W tym momencie
uzupełnienie oferty o inne godziny plus to nam pomoże zdiagnozować sytuację, jak to zrobić
na wakacjach, żeby było cokolwiek, w momencie kiedy są to przewozy płatne, kiedy
starostwo stanęło na wysokości i planuje jednak plan transportowy zrobić bo tak to
lewitowaliśmy w powietrzu, wydaje mi się to bardzo sensowne. Bardzo sensowne i w drodze
eksperymentu i zanim się mieszkańcy zaczną kłócić która linia ważniejsza, to już będzie
wokół czego dyskutować a przede wszystkim będzie można tych pasażerów policzyć. Bo
liczba pasażerów będzie jakby podstawową informacją czy linia jest bardziej czy mniej
potrzebna, czy potrzebna jest w innych godzinach itd. Jest to eksperyment przyznaję,
eksperyment który będzie nas kosztował poniżej 100 tysięcy w związku z tym jest to
eksperyment na który nas stać. Bardzo proszę propagujcie także tę wiedzę wśród
mieszkańców, że te autobusy nazywane szkolnymi są w tej chwili skorelowane tak z
autobusami do Wołowa i z Wołowa, że każdy może załatwić sprawę i w Wołowie i w Wińsku,
jadąc jednym kursem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardzo dziękuję Pani Wójt za te słowa, cieszę
się, że to trafiło na podatny grunt bo jeszcze niedawno jak czytałem, że miałem wrażenie, że
nie będzie Pani popierała tego pomysłu a w tym momencie
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Skoro Powiat się przyznaje do odpowiedzialności
za transport zbiorowy i przewozy są symbolicznie ale płatne to bardzo się cieszę, nareszcie,
na to czekałam trzy lata.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Powiat chce dopłacać do transportu do Wołowa,
dzięki temu możemy przy okazji upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i połączyć
miejscowości na naszym terenie z Wińskiem. To jest mój wniosek, żeby tych środków
wolnych było więcej, więc składam też od razu wniosek żeby wykreślić, chyba że to będzie
na kolejnej sesji, te środki zabezpieczone w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy
Rozwojowej, który wiemy, że nie zostanie przyznany, bo tam było 50.000zł zabezpieczone w
ramach środków wolnych.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pani Skarbnik mówi, że woli na następnej bo to
zaburza dosyć mocno.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, czyli jest propozycja 98.000zł
zabezpieczenia na dofinansowanie do komunikacji na terenie gminy Wińsko. Pamiętajcie
Państwo że autobus, który będzie jechał do Wołowa, koszt Gminy Wińsko będzie
przykładowo za Moczydlnicę Klasztorną, potem koszt tej linii przejmuje Gmina Wołów.
Radny Stanisław Tolisz; Jakie koszty będą pokrywały te osoby, które będą jeździć?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W tym momencie jestem trochę zaskoczony bo
jest propozycja Starosty, żeby była kwota 3zł. Wcześniej jak rozmawialiśmy mówiliśmy o
kwocie symbolicznej, dla mnie kwota symboliczna to jest 1zł po to
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest psucie rynku.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; A propos psucia rynku to Starosta stał na
stanowisku, że dlatego uzupełniamy luki tam gdzie są nierentowne połączenia by mieszkańcy
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mieli ułatwiony dostęp. 1 zł to była propozycja po to, żeby mieć kontrolę nad tym czy te
autobusy nie jeżdżą puste, czy nie wożą powietrza, bo wtedy wiemy, że łatwo przeliczyć.
Jeżeli 3zł jest też kwotą jakby do przełknięcia dla mieszkańców w takim razie nie będziemy z
tym dyskutować. Na spotkaniu przykładowo w Smogorzowie mieszkańcy mówili możemy
płacić nawet 6, 8 zł żebyśmy tylko mieli taką możliwość. Więc to będzie kwestia dyskusji i
jeszcze kwestia podpisanego porozumienia między Starostwem a Gminą Wińsko czy
poszczególnymi gminami. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Radna Joanna Skoczylas; Co z tym Orzeszkowem i Małowicami?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja proponuję, żeby Pani radna zaproponowała
do tego rozkładu w jakie dni czy jak ta trasa miałaby wyglądać, czy wtedy ten autobus jadąc
przez Krzelów raz dziennie musiałby odbijać na Orzeszków.
Radna Joanna Skoczylas; Wystarczy żeby tylko przez Małowice przejechał przez Orzeszków
drogą dość sporną gdzie są trochę wyboje, wjechał do Krzelowa i pojechał sobie na Wińsko.
Radny Lech Pawłowski; Ale Przyborów jeszcze.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To jest propozycja (...), jeżeli tak by było to
wtedy ta linia by miała 40km ale pamiętajmy o tym, że ona jest dofinansowywana i chodzi o
to, żeby objąć jak największą ilość miejscowości. Wiec jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś
propozycje to proszę mi je przekazywać, ja będę przekazywał je bezpośrednio do Powiatu.
Radna Barbara Żeliźniak; Proponuję żeby każdy się odniósł do tego co mamy, a środki będą
zabezpieczone w przyszłości.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb kto z Państwa jest za tym, żeby tę kwotę
zabezpieczyć i dodać do tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki ?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
15 radnych (jednogłośnie)
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie projekt uchwały w
tej sprawie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
12 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Następnie radna Joanna Skoczylas zwróciła się do obecnych na sesji mieszkańców,
przedstawicieli Koła Wędkarskiego, zapytała; czy bym mogła dostać opinię tylko Państwa jak
wędkarze jaki mają pogląd na kąpielisko, które tam powstanie. Czy będzie wam to
przeszkadzać?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica przekazała, że opinia jest na piśmie.
Przedstawiciel Koła przekazał, że wszystko z Wójtem było uzgodnione, kąpiący nie kolidują.
Obrady sesji opuścił radny Lech Pawłowski (16.40)
Ad.6.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
11 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Skarbnik, na jaką kwotę te obligacje mają
zostać wyemitowane? Z czego wynika ta kwota?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Obligacje są zgodne z zapisem uchwały budżetowej na
2018 rok 3.157.000. W projekcie budżetu jest 3.157.139zł, ale obligacje się emituje w
pełnych tysiącach, dlatego końcówka została obcięta, równe 3.157.000.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Skarbnik mam takie pytanie, skoro jest tak dobrze to dlaczego
jest tak źle?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Dlaczego jest źle?
Radny Stanisław Tolisz; Jeżeli mamy zaciągnąć takie pieniądze bo nam potrzebne są do tego
żeby żyć, oddychać bo brak tlenu, pytam się dlaczego jest tak źle? Mamy milion złotych czy
ile wolnych środków a tutaj zaciągamy jeszcze 3 miliony.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Wolne środki mamy i teraz właśnie te wolne środki są
bardzo dobre w takich sytuacjach, że są jakieś projekty, są pieniądze na wkłady własne. Nie
musimy rezygnować z jednej inwestycji żeby móc zrobić inną z dofinansowania.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Uzupełniam, nie musimy nikomu zdejmować,
mogliśmy spokojnie oddać pieniądze dla Budkowa i spokojnie realizować projekty z
dofinansowaniem, dlatego to jest taka nasza skarbonka, bardzo zabezpieczająca
funkcjonowanie gminy, a obligacje nie są wypuszczane żeby żyć, żeby oddychać bo nie
można przejadać obligacji. Te wszystkie obligacje związane są z inwestycjami a nie z życiem
codziennym, nie z bieżącymi wydatkami. Proszę zapamiętać tę różnicę, że bieżące z
bieżących, inwestycyjne z inwestycyjnych, majątkowe z majątkowych. Nie można przejadać
kredytów. Ustawodawca nam tego zabrania bo na początku samorządów właśnie takiego
czegoś nie było.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Skarbnik jeszcze raz zapytam, to jest po prostu pożyczka. Teraz
jeżeli chodzi o pożyczkę swego czasu pamiętam gdzie robiliśmy mnóstwo dróg, świetlice
były robione chyba ze trzy w każdym roku, trzeba by było wyliczyć ile dróg, do każdej
inwestycji było dofinansowanie, do każdej, i nie było takiego czegoś, że 1/4 dofinansowania,
3/4 było z państwowej. Ja pytam co się stało takiego, skoro mamy w kraju mnóstwo
pieniędzy, które praktycznie trzeba tylko umieć wykorzystać, dlaczego bierzemy kredyty żeby
oddychać jeszcze raz zapytam.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Każde dofinansowanie wiąże się z zabezpieczeniem wkładu
własnego bo nikt nie da 100% na wykonanie czegoś
Radny Stanisław Tolisz; Ciągle nam się tłumaczy, że mamy mnóstwo pieniędzy, które nam
jeszcze zostały. My jeszcze mamy pieniądze, tyle mamy tak, że możemy sobie na wszystko
pozwolić.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Na chwilę obecną to mamy
Radny Stanisław Tolisz; Ile?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Jak mieliśmy 1.400.000 a teraz już mamy 700
wykorzystane to 700.000 nam zostało na teraz tych wolnych środków. Jeszcze parę lat temu
były inne przepisy inaczej były liczone wskaźniki, że tych inwestycji nie było tak dużo
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Radny Stanisław Tolisz; Inwestycji nie było dużo? Pani nie wie. Pani nie jest w temacie po
prostu. Pani Skarbnik nie jest Pani w temacie, bo ja Pani przypomnę, że trzy świetlice były
robione w gminie co roku co najmniej, z dofinansowaniem, były zrobione chyba z siedem
albo osiem dróg. Wszędzie w każdej miejscowości były zrobione place zabaw, może z
wyjątkami bo widzę, że tutaj po 60.000 są potrzebne pieniądze jeszcze na place zabaw. Takie
pieniądze w całej gminie nie szły nawet. Jak to się ma do tych obligacji które teraz
zaciągniemy?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ale kredyty też były brane w poprzednich kadencjach.
Radny Stanisław Tolisz; Oczywiście ale były porządne inwestycje.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Te obligacje co teraz bierzemy, to są też na konkretne, duże
inwestycje są one brane, ponieważ brane obligacje są na SUW Boraszyce Wielkie,
przebudowa dróg powiatowych, na Budków na szlak Odry, na targowisko, na wodociągi
Orzeszków i Baszyn.
Radny Stanisław Tolisz; Wracając do wodociągów, bardzo ładna sytuacja, temat niesamowity,
ja pytam się teraz Pani Wójt dlaczego do tej pory nie zostało zorganizowane zebranie z
mieszkańcami? Tyle się nasłuchałem w tym Orzeszkowie.
Radna Joanna Skoczylas; Chciałam zapytać Pani Wójt czy skonsultowała potrzebę zebrania z
sołtysem i chciałam zapytać Pani Anety Niewiarowskiej, która miała do mnie zadzwonić i
powiedzieć mi, nie dostałam telefonu do dzisiaj.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Bo nie był ustalony termin.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja spotykam się z mieszkańcami Orzeszkowa, na
ten moment nie widzę potrzeby zebrania z mieszkańcami, zebrania takiego ogólnego,
ponieważ mamy jeszcze parę innych tematów z Orzeszkowem jak one dojrzeją to wtedy, nie
dla jednej sprawy. To wszystko. Ja Pani nie unikam, ja w Orzeszkowie bywam.
Radna Joanna Skoczylas; Ja nie powiedziałam że Pani unika, ja pytałam czy Pani
skonsultowała z sołtysem.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Bywam w Orzeszkowie i zebranie z mieszkańcami,
dojrzeje kilka tematów, mamy 42 miejscowości i ja się spotykam z tymi miejscowościami,
jedną, dwoma, trzema każdego tygodnia, dlatego na ten moment ja nie widzę parcia na ogólne
zebranie w Orzeszkowie a skoro Pani widzi to znaczy, że jest jakaś grupa mieszkańców, która
takie parcie ma. Każdy kto chce się ze mną spotkać znajdzie mnie na dyżurze a jak będę
miała inne tematy jak podejrzewając chociażby jeszcze boiska jak zorientujemy się, zrobimy
kalkulację tych dróg zniszczonych przez te wszystkie wody gdzie nie ma dojazdów do pól itd.
trzeba będzie zrobić selekcję po prostu co w pierwszym rzędzie co w drugim co w trzecim, ile
to kosztuje itd. wtedy tych tematów się nazbiera. A tak to nie mogłabym już w ogóle
pracować tylko bym jeździła od wioski do wioski z pojedynczymi tematami. Orzeszków jest
w wyjątkowo szczęśliwym położeniu w tym roku, poszły potężne inwestycje na Orzeszków,
ja się bardzo z tego cieszę. Mam nadzieję, że pójdą następne. Mieszkańcy są zorientowani,
jestem z nimi na Facebooku, wpadają jak trzeba na dyżur. Zebranie duże będzie ale jak się
zbierze więcej spraw.
Radna Joanna Skoczylas; Tak też przekażę mieszkańcom.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja też przekażę, że na wniosek trzech członków
rady sołeckiej do sołtysa może zostać zwołane spotkanie. Ale spotkanie z Panią Wójt mi też
mieszkańcy Orzeszkowa zgłaszali ponieważ zastanawiają się tam byłem ostatni raz chyba trzy
tygodnie temu, więc może już te prace na pewno poszły do przodu związane z wodociągami
ale zgłaszano mi, przykładowo że rura która miała być głębiej zakopana, druga rura była
kładziona dokładnie na tej samej wysokości starej rury.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Mamy nadzór, który czuwa żeby takich sytuacji nie
było, to są ploty. Mamy nadzór, który to kontroluje.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mam nadzieję, że to są plotki i że nie wydamy
po raz kolejny grubych milionów na ten wodociąg w Orzeszkowie, że będzie działał.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest jeden były radny, który ma zawsze problemy i
uważał, że powinien być kran odkręcony w wodociągu na końcu, powinna kapać cały czas
woda, wtedy nie zamarznie nawet w dziurawej rurze.
Radny Daniel Moczydłowski; Proszę kolegów radnych, wszystkich kolegów radnych, aby
dzisiaj wbrew tradycji przyspieszyć nieco. Mamy przedyskutowane te uchwały wszystkie
bardzo dokładnie, by podawać temat i iść dalej a resztę tematów zostawić na interpelacje i
wolne wnioski, wtedy radni będący członkami Komisji Oświaty będą mogli w tym czasie
również być na posiedzeniu Komisji Oświaty. To nie jest wniosek formalny, to jest moja
prośba koleżeńska.
Radny Stanisław Tolisz; Tak, ale teraz mamy podjąć uchwałę odnośnie obligacji między
innymi na Orzeszków, gdzie się okazuje z tego co się dowiedziałem, że to co tutaj
Przewodniczący mówił, że rura jest kładziona obok rury w odległości 1m załóżmy żeby
drugiej nie widać ale mało tego, Pani mówi tutaj, że będzie zebranie za jakiś czas, rura będzie
zakopana jej nie będzie, to jest jedyna miejscowość, że dwa razy
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Inspektor nadzoru jest za to odpowiedzialny.
Radny Stanisław Tolisz; Proszę mi nie przeszkadzać, nie mamy czasu. Mało tego, czy ktoś
robił ekspertyzę, czy ktoś stwierdził gdzie trzeba robić a nie robić (...), przez myśl mi nie
przeszło, że trzeba robić w całej miejscowości od nowa wodociąg. Miało być zrobione tylko
tam gdzie zamarzało, ale to miało być stwierdzone, że w tym i tym miejscu jest za nisko a nie
generalnie cały wodociąg od nowa i teraz mamy podjąć uchwałę odnośnie żeby to wszystko
zapłacić. Cieszę się, że Pani powiedziała, że ktoś to musi sprawdzić. Na samym początku,
między innymi ta sprawa powinna być sprawdzona.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Inspektor nadzoru sprawdza to na bieżąco, Państwo
przegłosowaliście środki w budżecie zeszłorocznym w budżecie gminnym na Orzeszków na
wodociąg
Radny Stanisław Tolisz; Czy Orzeszków było mówione, że będzie robiony całkiem od nowa
cały wodociąg?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak.
Obrady sesji opuściła radna Krystyna Tereszkiewicz 17.50
Radny Stanisław Tolisz; W całej gminie przegłosowaliśmy na wodociąg bo gdzieś tam
mówione było w Smogorzowie czy gdzieś miały być robione też i to było tak pogmatwane, że
nic nie wiedzieliśmy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Smogorzów – Baszyn ta nitka również to jest
wszystko to pieniądze unijne w sprawie. My nie możemy sobie pozwolić na zmiany jakieś. Te
pieniądze unijne są tak kontrolowane proszę Pana, że naprawdę na co dostaliśmy to robimy.
Radny Stanisław Tolisz; Kto je kontrolował?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Unia Europejska siłami Urzędu Marszałkowskiego.
Czy Pan mógłby jakoś wyciszyć emocje Pana Tolisza bo jest teraz Urząd Marszałkowski
oskarżany że źle kontroluje pieniądze unijne.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja nie usłyszałem takiej sugestii.
Radny Stanisław Tolisz; Jeżeli chodzi o finansowanie 2 milionów złotych gdzie idzie o takie
potężne pieniądze a my się mamy zastanawiać i mamy się ograniczać?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt reasumując, radni zgłaszają potrzebę
zebrania z mieszkańcami Orzeszkowa
Radna Anna Górska; Z wykonawcą.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Z wykonawcą również, jeżeli te informacje
docierają, do mnie z kolei były pytania czy na przykład mieszkańcy będą musieli płacić
potem za przyłącze wody.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Zostali poinformowani na pierwszym zebraniu, że
jest tak jak zawsze, przyłącze idzie do granicy działki i jest elastyczną rurą połączone z tą,
która była, chyba że ktoś chce mieć nową to zawsze, jak robili pierwszy wodociąg też
mieszkaniec płaci za to co na swoim terenie. Tak jest w całej Polsce, taki jest przepis. Tak
samo jak inne rzeczy doprowadza nam się do płotu a potem jest nasz interes. Jeśli nie chcą iść
w koszty i wymieniać tej rury, są podłączani przyłączem profesjonalnym.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przekażemy tym osobom które nas się pytają ale
to utwierdza mnie dalej w przekonaniu, że tego typu spotkanie powinno się odbyć.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
10 radnych, przeciw głosowało 3 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE
PRZEKAZANIE POJAZDU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP
Z TERENU GMINY JEMIELNO.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA I ROZMIARU ZNIŻEK
TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ DLA
NAUCZYCIELI, KTÓRYM POWIERZONO STANOWISKA KIEROWNICZE ORAZ
OKREŚLENIA TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN
ZAJĘĆ NAUCZYCIELI NIEWYMIENIONYCH W ART. 42 UST. 3 USTAWY Z DNIA
26 STYCZNIA 1982R. KARTA NAUCZYCIELA ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH
I PRZEDSZKOLACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST
GMINA WIŃSKO.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
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Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA
NIERUCHOMOŚCI.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.12.
PODJĘCIE
UCHWAŁY
W
SPRAWIE
WYRAŻENIA
ZGODY
NA
BEZPRZETARGOWE ODDANIE W NAJEM NA OKRES POWYŻEJ 3 LAT
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU ZAPOBIEGAJĄCEGO
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT ORAZ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMI NA TERENIE GMINY WIŃSKO W 2018R.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
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Ad.14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WIŃSKU ZA ROK 2017.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została jednogłośnie
podjęta.
Ad.15.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI
MIENIA KOMUNALNEGO, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.16.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA
DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY WIŃSKO
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przypomnę, że ta uchwała nie była tak
trywialna, nie dotyczyła problemów żołądkowych pupili domowych państwa R. tylko
dotyczyła sposobu odpowiedzi przez Panią Wójt, na to się skarżyli Państwo R.
Radny Stanisław Tolisz; Nie wiem jak mogę podnieść rękę nie znając w ogóle sprawy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Komisja Rewizyjna rozpatrywała tą skargę,
skarżący podnosili, że zostali w sposób (…) nie byli usatysfakcjonowani z poziomu
odpowiedzi Pani Wójt, która do nich dotarła. Jak wiemy z doświadczeń ten poziom
odpowiedzi bardzo często jest różny w różnych przypadkach ale zdaniem członków komisji
nie był on wystarczający żeby skarga została uznana za zasadną. Jeżeli chciałby Pan uzyskać
więcej szczegółów to proponuję radna Rafałko może bardziej zrelacjonować, ale wydaje mi
się, że więcej nic nie ma do dodania.
Radny Stanisław Tolisz; Uważam, że osoba Wójta jest osobą publiczną, nie rozumiem
dlaczego takie rzeczy powinny być utajniane.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; One nie są utajniane w żaden sposób.
Uczestniczyłem w tym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i właściwie to było tyle.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
7 radnych, przeciw głosował 1 radny, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.17.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY WIŃSKO NA STAŁE
OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIA ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ
SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mają Państwo przed sobą projekt który
odzwierciedla aktualne okręgi wyborcze, tak naprawdę on nic nie zmienia to jest ten sam
podział siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych jak w poprzednich latach. Przypominam
Państwu, że radni wtedy podnosili żeby nie było zbyt dużej rewolucji tylko żebyśmy
zmieniali to co jest niezbędnie, konieczne czy wymagane przepisami ustawy. Czy ktoś z
Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tej propozycji? Jeżeli nie przystępujemy do
głosowania.
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 10
radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.18.
INTERPELACJE, ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proponuję krótko przedstawić interpelację,
potem przedstawić mi ją pisemnie, ja ją przekażę Pani Wójt z prośbą o odpowiedź.
Radna Anna Górska; Proszę o przygotowanie na Komisję Mienia dokumentacji odnośnie
remontu Budków 4. Chciałam zapytać czy złożono do konserwatora do starostwa jeśli chodzi
o remont dachu, jeżeli to nie zostało zrobione to na następną Komisję Mienia proszę o tą całą
dokumentację.
Radna Jolanta Rafałko; W związku z rozpoczętym remontem budynku pałacyku we wsi
Smogorzówek, proszę o odpowiedź na pytanie, jaką funkcję ma pełnić przedmiotowy obiekt
oraz jaki jest całościowy koszt jego remontu?
Radny Stanisław Tolisz; Chciałbym uzyskać informację jakie zostały poniesione koszty w
związku z wydaniem
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dodatku do "Wiadomości Lubińskich"
Radny Stanisław Tolisz; Tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja uzupełnię tą interpelację. Oprócz tego jakie
zostały poniesione koszty prosiłbym o odpowiedź na jaki okres została podpisana umowa, z
jakich zapisów w budżecie gminy te środki są finansowane, czy umowa obejmuje również
kolportaż jeżeli tak to w jakiej kwocie. Wszystkie koszty związane z wydaniem dodatku w
"Wiadomościach Lubińskich".
Radny Józef Kaczmarek; Tą sprawę poruszałem już ale jeszcze raz Pani Wójt apeluję do Pani,
aby Pani przestrzegała uchwały budżetowej na 2018 rok jeżeli chodzi o piłkochwyty. Klub
piłkarski złożył do Pani dzisiaj do sekretariatu pismo do Pani. Nie rozumię Pani decyzji
dlaczego te 10.000 nie jest uruchomione, nie są zabezpieczone piłkochwyty. Proszę to
realizować bo jeżeli nie to naprawdę nie wiem, z szacunkiem podejść do tej sprawy.
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Radna Joanna Skoczylas; Już ostatnie pytanie wydaje mi się, że chyba do nas wszystkich bo
dzisiaj drugi raz dostaliśmy uchwałę o obniżce jeżeli chodzi o zakup mieszkań. Drugi raz czy
trzeci raz ta uchwała został nam przedstawiona bez żadnych zmian, więc mam taki wniosek,
zapytanie do wszystkich stron, kiedy w końcu usiądziemy i razem wypracujemy uchwałę,
która pozwoli mieszkańcom kupić mieszkania i która zadowoli obydwie strony?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę przygotować swój projekt i przedstawić bo
moje założenia Państwu są znane od listopada, Państwo ze swoimi założeniami macie
Na sali zapanował gwar
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt po raz kolejny odrzuca Pani
wyciągniętą rękę przez radnych. Dobrze przygotujemy własny projekt.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jak wy przygotujecie swój projekt to on się spotka
z moim projektem i wtedy możemy wyciągać do siebie rękę i robić wspólną uchwałę bo na
razie
Radna Joanna Skoczylas; To są kolejne dwa miesiące.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dlaczego? Wystarczy że się spotkacie i omówicie
to nawet w pół godziny bo każdy z was ma jakiś pomysł. Macie to przepracowane między
sobą, zróbcie swój projekt, spotkamy go z moi.
Radna Joanna Skoczylas; A może tak wygospodarujmy i wypracujmy wspólny?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę Panią, proszę przedstawić mi założenia
własnego projektu, spotkamy z moim projektem i wtedy wymediujemy wspólny projekt.
Radny Maciej Kiałak; Ja bym chciał się dowiedzieć bo tutaj Pan Kaczmarek omawiając
sprawy Głębowic klubu piłkarskiego powiedział, że nie mogą wziąć udziału w rozgrywkach,
które miały się rozpocząć 8 kwietnia.
Radny Józef Kaczmarek; Nie mówiłem tak, biorą 8- go zaczynają grają tylko, że są
zastrzeżenia.
Ad.19.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam
obrady 56 sesji Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

