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Protokół nr 57/2018
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 07 maja 2018 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1515 i zakończono o godz. 1555
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 15
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb.
Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji radnych, sołtysów, Wójt
Gminy - p. Jolantę Krysowatą – Zielnica, Skarbnik Gminy- p. Annę Kupczyk, Sekretarz
Gminy- p. Anetę Niewiarowską, Mecenasa- p. Mateusza Chlebowskiego.
Ad.2
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LV i LVI sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017
dla gminy Wińsko”.
8. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zwrócił się o rozszerzenie porządku obrad o dwa
projekty uchwał; w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz projekt uchwały w
sprawie podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, wprowadzenie do porządku obrad w pkt 8 i 9.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie rozszerzenie
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz
projekt 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 rozszerzeniem porządku obrad o w/w
projekty uchwał głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
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Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LV i LVI sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017
dla gminy Wińsko”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
10. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
11. 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 15 radnych (jednogłośnie).
Ad.3.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z LV i LVI SESJI.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że protokoły były do wglądu w
biurze rady, były wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do protokołów.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z LV sesji
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z LV sesji
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z LVI sesji
W głosowaniu jawnym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z LVI sesji
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.4.
INFORMACJE I KOMUNIKATY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica przekazała, że przedstawi informacje na następnej
sesji, jak będzie dłuższy okres niż ten, który minął od ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że planuje zwołanie kolejnej sesji
na dzień 25 maja, godz. 14.00, byłaby to sesja absolutoryjna.
Ad.5.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
W dyskusji sołtysi nie zabrali głosu.
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Ad. 6.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA POŻYCZKI Z
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ WE WROCŁAWIU.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że projekt był przed chwilą
omawiany na komisjach.
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
15 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA „OCENY ZASOBÓW POMOCY
SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017 DLA GMINY WIŃSKO”.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że projekt był przed chwilą
omawiany na komisjach.
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
15 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY WIŃSKO NA OKRĘGI
WYBORCZE, USTALENIA ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH
WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że projekt był przed chwilą
omawiany na komisjach.
Głos zabrał radny Maciej Kiałka; Proszę Państwa, ustosunkowując się do uzasadnienia muszę
stwierdzić, że częściowo uzasadnienie mija się z prawdą, konkretnie w zdaniu Przedstawiony
przez radnych podział uwzględnia terytorializm, zręby historyczne, uwarunkowania
parafialne. Stwierdzam, że dotyczące okręgu wyborczego nr 10 ma się to nijak do
rzeczywistości. Po prostu są dwie parafie, zręby historyczne były zupełnie inne podziały,
nawet jak dawniej były Gromadzkie Rady Narodowe to nigdy nie były razem, na przykład
Przyborów był pod Gromadzką Radą Narodową Małowice.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem. Powiem tak Panie radny, wysłałem
propozycję do Komisarza Wyborczego jeszcze poprzednio, przed 9 marca, taką żeby
Przyborów był połączony razem z Iwnem i Małowicami, tylko, że wtedy liczba mieszkańców
tych trzech miejscowości przekraczała chyba o 20 osób liczbę 830. 830 to jest górna granica
okręgu wyborczego. Więc mamy taką sytuację, że Krzelów musi być z Młotami, już jest pod
tą górną granicą bo ma 808 z tej normy przedstawicielstwa. Jest propozycja żeby Małowice
połączyć z Iwnem i nie mamy żadnego sołectwa obok, bo oprócz tego, że dany okręg
wyborczy musi się zawierać w liczbie między chyba 278 osób a 830, muszą jeszcze te okręgi
ze sobą graniczyć. Więc nie ma innej możliwości. Tak samo jak jest Smogorzów Wielki,
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Smogorzówek, Baszyn, Chwałkowice, Domanice, Jakubikowice, w tym momencie
korzystając z tej sugestii Komisarza, że część okręgów trzeba zrobić okręgami samodzielnymi
no nie ma innej możliwości. Gdyby w Gminie Wińsko było 16 radnych, to wtedy taki podział
jak Pan mówi byłby możliwy, ale gdzieś ktoś zawsze będzie w tym momencie nie do końca
zadowolony.
Radny Maciej Kiałka; Mi nie chodzi o podział, tylko chodzi o stwierdzenie uzasadnienia, bo
podział można dyskutować i każdy tak jak Pan mówi, będzie ktoś bardziej zadowolony, mniej
zadowolony, po prostu uważam, że czas najwyższy żeby to już zostało uchwalone bo okaże
się, że nam zabraknie już niedługo miejscowości, bo co zmiana projektu uchwały to w
niektórych okręgach ciągle tylko przybywa miejscowości dodatkowo.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja też nie mam pewności, tak jak dzisiaj
mówiłem na komisji, że ta uchwała którą dzisiaj przyjmiemy, zostania zaakceptowana.
Przypomnę Państwu, że ta uchwała 9 marca którą podejmowaliśmy, miała akceptację
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I. Drugi Komisarz, który został upoważniony przez
Państwową Komisję Wyborczą do rozpatrywania skarg złożonych przez mieszkańców
Przyborowa między innymi, Stryjna oraz Węgrzc, wyszedł z założenia, że okręgów tak
zwanych jedynek powinno być więcej w naszej gminie i według jego propozycji powinniśmy
35 miejscowości połączyć w sześć okręgów wyborczych, bo z góry narzucił nam dziewięć
okręgów, trzy w Wińsku i sześć pojedynczych, czyli na 42 sołectwa 35 powinniśmy połączyć
w sześć okręgów, tak żeby ze sobą graniczyły.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tytułem sprostowania, Państwa propozycja
uchwały nie miała akceptacji PKW, moja miała akceptację, Państwa nie miała, moja ma
pisemną pozytywną opinię. Później opinia taka przyszła z PKW z Warszawy, była negatywna
mimo że opierała się na tych samych zasadach na których opierała się ta którą ja
przygotowałam i nic mi nie wiadomo o pozytywnej opinii do tej uchwały, którą Państwo
przygotowaliście, to już tak zupełnie poza wszystkim, posługujmy się prawdą.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To w takim razie nie miała Pani pozytywnej
opinii Państwowej Komisji tylko Komisarza Wyborczego we Wrocławiu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; A Państwo takiej opinii o swojej nie mieliście,
niemniej Warszawa uchyliła wszystko i zażądała, wezwała Państwa do naprawienia. Jeszcze
raz tak żeby nie było wątpliwości, taki jest stan faktyczny. A Pan Maciek Kiałaka
rzeczywiście mówił o tym, że uzasadnienie jest zmyślone, nie związane z rzeczywistością a
nie miał zastrzeżeń co do sposobu łączenia czy też dzielenia istniejących do tej pory okręgów,
to tylko o to chodzi.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy w takim razie, jeżeli dobrze zrozumiałem
między 9 marca a 23 kwietnia przyszła jakaś opinia z Państwowej Komisji Wyborczej
dotycząca projektu uchwały?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeżeli przyszła do Państwa jakaś opinia to przyszła
przez sekretariat poszła do biura rady, więc nie jest to pytania do mnie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To jest pytania do Pani bo tak zrozumiałem, że
Pani mówi, że między 9 marca
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie użyłam żadnych dat proszę Pana, wiem co
powiedziałam. Powiedziałam tylko, że zgodnie z ustawą przedstawiłam propozycję podziału
gminy na okręgi. Zgodnie z ustawą została ta propozycja wysłana do PKW do Wrocławia i
wróciła pozytywna opinia o tej propozycji. Państwo nie rozpatrywaliście tej propozycji tylko
przedstawiliście własną, czyli nie było nawet głosowania czy jesteście za, czy przeciw, tylko
przedstawiliście własną propozycję, uchwaliliście ją i ona została że tak powiem uchylona i w
tej chwili jesteście zmuszeni podjąć jeszcze jedną uchwałę, ale to radni zostali wezwani do
tego żeby taką uchwałę skonstruować i uchwalić a nie ja. W związku z tym na temat tego
podziału się nie wypowiadam, ten podział nie był przedstawiony ani do konsultacji, ani do
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mojej wiedzy, ani do konsultacji Mecenasa. Jest pokazany w tej chwili na komisji i sesji ad
hoc jak zazwyczaj uchwały, które są Państwa autorstwem. Taka jest prawda i to nie jest
dyskusja o tym czy to jest ładny, brzydki, mądry, jaki to jest podział. O tym nikt z nas nie
dyskutuje tylko trzymajmy się faktów.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Uważam, że nieprawdziwie Pani przedstawia te
fakty. Proszę Państwa radnych żeby zerknęli jeszcze raz na te okręgi, potwierdzili czy
wszystkie miejscowości z waszych okręgów znajdują się w tej tabeli, czy na pewno żadna nie
została pominięta.
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
10 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała podjęta.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb odczytał podział gminy na okręgi wyborcze.
Ad.9.
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 poinformował, że projekt był omawiany na
komisjach. Następnie wskazał na wniosek z komisji, by w obwodzie głosowania nr 2
wykreślić Boraszyce Małe, ponieważ są wpisane w obwodzie nr 4, zamiast siedmiu obwodów
mamy sześć obwodów. W Rudawie z racji tego, że Rudawa i Stryjno połączone są razem te
miejscowości, jest propozycja żeby głosowały w Wińsku.
Przewodniczący odczytał numery obwodów, granice i siedziby obwodowych komisji
Wyborczych.
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
10 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.10.
INTERPELACJE, ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI
Radna Anna Górska; Chodzi o remont budynku nr 4 w Budkowie, ponieważ w zmianach
dotyczących budżetu gminy na 2018 rok, 16 kwietnia Pani Wójt podała w jednym ze zmian,
że jeśli chodzi o Budków to zostaje tam tylko 25.000 a resztę na inne miejscowości, ponieważ
ta suma 80.000 nie obejmuje tego remontu (…) i to mnie Pani Wójt zmusiło do tego, że w
trybie takim pilnym, inżynier budowlany na moją prośbę wykonał kosztorysy dotyczące tego
zadania po to, żeby przedstawić, że wniosek 80.000 na remont tego jest wystarczający,
podstawowe rzeczy. W związku z tym ten kosztorys przedłożyłam, charytatywnie ten Pan
kosztorysant podszedł do tego, bo zna tych ludzi, zna ich sytuację. W ślad za tym Pani Wójt,
nie wiem dlaczego ja otrzymałam z Urzędu Gminy pismo Remont nieruchomości
znajdujących się w Budków i tu Państwo mi przedstawiacie, że mam przedstawić brakującą
dokumentację projektową wizualizującą zakres prac objętych kosztorysami. Nie wiem, czy na
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ćwierć etatu, czy na pół Pani mnie przyjęła do Urzędu bo to nie jest w mojej gestii. Są
pracownicy działu inwestycji, w ubiegłej kadencji było trzech, dawali radę, teraz jest siedmiu
i radny ma te rzeczy robić. Kosztorys przypominam, zrobiłam gwoli tego żeby przedstawić,
że w ramach tych, te podstawowe rzeczy dla nich się mieszczą. Jeszcze mając na uwadze
dane, które mamy odnośnie wydania pieniędzy na mieszkania komunalne, finansowo o czym
mówiliśmy ostatnio, dzisiaj na Komisji Mienia, jest to mieszkanie komunalne, nic tam nie
było robione.
Następnie radna odczytała interpelację;
W nawiązaniu do pisma Pani Wójt, proszę o odpowiedź na następujące pytania;
1. Czy dokonała Pani zgłoszenia przedmiotowego zadania w Budkowie 4 do
Wojewódzkiego Konserwatora zabytków, jeżeli tak to kiedy?
2. Czy dokonała Pani uzgodnień proceduralnych z Powiatowym Wydziałem Urbanistyki,
Architektury i Budownictwa w Wołowie, jeżeli tak to kiedy?
3. Kto w Urzędzie Gminy Wińsko odpowiada za pełne przygotowanie dokumentacji
kosztorysowej oraz całościowe procedowanie remontów budowlanych w tym remontu
obiektu w Budkowie 4?
4. Proszę podać ostateczną kwotę zabezpieczoną na remont obiektu w Budkowie 4 w
budżecie gminy Wińsko na 2018.
Po odczytaniu interpelacji radna Anna Górska powiedziała; Obawiam się żeby nie
przedłużano tego w czasie Pani Wójt, tak jak to mieliśmy przykład z drogą w Dąbiu, jest
kilka miesięcy, pieniądze w budżecie są przeznaczone i potwierdzenie przez Panią na ostatniej
sesji, dlatego też proszę o wykonanie tych prac, które przyspieszą remont (...). Druga moja
interpelacja jest taka, żeby pochylić się nad remontem szkoły w Głębowicach i przygotować
nam do wglądu, miałam to dzisiaj na Komisji Mienia ale musieliśmy skracać ponieważ już
radni przyszli i Pan Przewodniczący ponaglił, że nie mogę, dlatego teraz jaki koszt jest tego
remontu tej szkoły bo chcielibyśmy zabezpieczyć to ze środków wolnych, bo to jest teraz
priorytet remont tej szkoły. Przejęła Pani szkołę w Głębowicach, sama, nie informując
radnych, nie informując Przewodniczącego Komisji Oświaty, w takim stanie w jakim ona jest
i dzisiaj uczą się dzieci w Wińsku, w Krzelowie, w Orzeszkowie, mają ku temu bardzo dobre
warunki lokalowe, baza lokalowa a tutaj to jest dla nas priorytet, żeby po prostu zabezpieczyć
te pieniądze również w budżecie na remont w czasie wakacji tej szkoły a wakacje się tuż tuż
zbliżają, tak że te sprawy dokumentacji jeśli chodzi o remont, proszę żeby były przygotowane
i nam tutaj przedstawione na następnych komisjach.
Następnie Radna Jolanta Rafałko odczytała dwie interpelacje;
W ostatnim czasie dokonano czyszczenia zbiornika p.poż w miejscowości Smogorzów
Wielki. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców składam stosowne zapytania: Czy
dokonano odbioru stosownej pracy i została ona wykonana zgodnie ze zleceniem? Jaki był
koszt wykonania danej pracy? Do odpowiedzi proszę dołączyć ksero protokołu odbioru oraz
stosowne zlecenie i kosztorys. W związku z zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców,
zwłaszcza dzieci proszę podać termin wykonania ogrodzenia zbiornika i jego kosztorys. W
związku z brakiem wykonania zastawki zbiornik nie spełnia swojej roli, gdyż nie piętrzy wody,
kiedy zostanie wykonana dana zastawka?
W swojej odpowiedzi na moją interpelację ostatnią Pani Wójt nie wykazała
staranności wydatkowania środków Skarbu Państwa, dlatego uszczegóławiam stosowne
pytania; Proszę przedstawić ekspertyzę budowlaną, na podstawie której podjęła Pani decyzję
o wydatkowaniu stosownych środków oraz podać źródło finansowania z budżetu gminy.
Proszę podać tabelarycznie według faktur środki finansowe jakie zostały wydatkowane na
dworek w Smogorzówku.
Proszę przedstawić z jakich środków finansowych zostało wykonane powyższe zadanie.
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Po odczytaniu Radna Jolanta Rafałko powiedziała; Trzecia interpelacja będzie brzmiała; kto
wydał zlecenie na przestawienie przystanku autobusowego w Smogorzowie Wielkim na dane
miejsce w którym teraz stoi?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Chciałabym, żebyście Państwo też sprawdzili
znaczenie słowa interpelacja i zapytanie, nie jest to przemowa w trybie rozkazującym, Pani
radna nie jest moim zwierzchnikiem więc proszę przeformułować troszeczkę, generalnie dla
kultury.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, proszę zapoznać się z ustawą o
samorządzie gminnym.
Następnie Radna Barbara Żeliźniak odczytała interpelację;
Zwracam się z prośbą o przedstawienie na piśmie harmonogramu realizacji zadań
inwestycyjnych ujętych do wykonania w budżecie Gminy Wińsko na 2018 rok, zgodnie z
załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej. Proszę o określenie realnych terminów prac z
uwzględnieniem warunków klimatycznych oraz sezonowości wykonania niektórych zadań.
Nadmienię tylko, realizacja zadań ujętych w budżecie należy do Wójta Gminy, niezależnie od
tego czy zadanie zostało zgłoszone do realizacji przez Wójta Gminy czy też Radę Gminy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica odpowiedziała; Inwestycje znajdujące się w
budżecie rocznym mają być zrealizowane w roku budżetowym.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, że to pytanie dotyczy konkretnego
harmonogramu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; A jak wykonać prace żebyśmy mogli ekonomicznie
i zgodnie z prawem zamówień publicznych je realizować to już jest naprawdę kompetencja
wójta. W związku z tym nie przedstawię Pani tabelarycznie zestawień, ponieważ
rzeczywistość je będzie weryfikować a Państwo będziecie mnie oskarżać o to, że nie
dotrzymuję jakiś terminów. Dla mnie terminem jest rok 2018 a do warunków tak kadrowych,
jak prawnych, jak pogodowych dopasowujemy się elastycznie cały czas, żeby zdążyć. Każdy
kto chce zapytać kiedy będzie robiona inwestycja z roku 2018, dostanie odpowiedź - w roku
2018.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja dostałem odpowiedź na moją interpelację z
ostatniej sesji w sprawie kosztów wkładki w „Wiadomościach Lubińskich”, strony „Za Odrą”,
koszt miesięczny tej wkładki wynosi 2.400zł netto + 23% VAT. Czyli około 2.800zł. Opłaty
dokonywane są z rezerwy ogólnej dział 750 rozdział 75023 paragraf 4300. Nie została
podpisana umowa z wydawcą "Wiadomości Lubińskich", publikacja jest na podstawie
zlecenia. Pierwszy egzemplarz kolportowany był przez Pocztę Polską jako druk bezadresowy
2.900 sztuk, koszt wyniósł 1.426,80zł, drugi numer roznoszony jest nieodpłatnie przez
wolontariuszy. Liczba dodatków jak ich częstotliwość nie jest z góry ustalona, zlecenie
dotyczy każdego numeru z osobna.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie odczytał Pan całości. Przy tych kosztach
podałam również, że 4.400zł zaoszczędziliśmy na niepodpisaniu umowy z „Kurierem”.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To miało być moje pytanie na kolejną
interpelację, z czego właśnie wynika ta informacja. Z tego co pamiętam to umowa z
„Kurierem” to było chyba 1.000zł miesięcznie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Po pierwsze 1.100 a przez pierwsze cztery miesiące
zaoszczędziliśmy 4.400, dopiero wtedy pojawiła się wkładka w gazecie lubińskiej.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Biorąc pod uwagę te koszty, szybko Pani te
straty nadrobi. Pytanie do Pana Mecenasa, czy w ramach tej rezerwy ogólnej, czy właściwie
do Pani Skarbnik, to jest rezerwa ogólna czy to jest ta rezerwa Wójta, tak, którą ustaliliśmy na
kwotę chyba 41.000zł? Na jakie cele przeznaczana była ta rezerwa w poprzednich latach?
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Była praktycznie nieruszana, ponieważ miałam
normalną kwotę na promocji i normalną na urzędzie. Przypomnę, że na Pana wniosek z
40.000 na promocję zostało obcięte do 3.000 na cały rok, dlatego teraz na przykład jest dzień
strażaka, kupienie nagród dla strażaków, zawsze się kupowało je z promocji, teraz z rezerwy,
wszystkie inne takie święta, uroczystości, tak że tam gdzie mogłam dołożyć się bo
przychodził sołtys na przykład i prosił o to, albo była wycieczka rowerowa przez Polskę i
zatrzymywali się u nas na grochówkę i mieli koszulki z napisami Wińsko itd. To mogłam
realizować z promocji, w tej chwili nie mogę tego realizować z promocji dlatego używam
rezerwy ogólnej.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Chciałem zapytać się w takim razie, jako radni
jaki mamy wpływ na te informacje tam publikowane, bo jeżeli czytam w tym najnowszym
wydaniu "Wiadomości Lubińskich", że radni z grupy Michała Gołąba nie chcieli żeby na
zbiorniku Słup przeprowadzić inwestycję za 200.000zł to ja się pytam, kto Panią czy tego
redaktora upoważnił do takich stwierdzeń? Komu mamy wysyłać sprostowanie dotyczące
takich informacji? Również na stronie Wińska niedawno przeczytałem, że nawet na sesji
budżetowej w 2016 roku rzekomo byłem przeciwny temu zalewowi, kiedy sprawdziłem
protokół i tam jedynie moje zaniepokojenie budził fakt czy będą chętni na kąpiel w zalewie
Słup, jeżeli naprzeciwko ma stanąć bioelektrownia za 350.000.000zł, więc o to mi tylko
chodziło i tak było zapisane. Jeżeli widzimy, że z tą bioelektrownią na razie nic się nie dzieje,
to ja nie widziałem tutaj głosów przeciwnych radnych przeciwko zalewowi. Więc ja się
chciałem zapytać kto jest tą redakcją tego, tej wkładki „Za Odrą”, czy to jest jakaś niezależna
redakcja i do kogo mamy wysyłać sprostowania w takim razie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Najlepiej dla „Kuriera”, tam Pana drukują za
darmo a mnie podpisywali, że płacę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani płaciła w ubiegłym roku po 1.100zł
miesięcznie to już ustaliliśmy. Czyli rozumiem do „Kuriera” i to jest Pani odpowiedź.
Radny Stanisław Tolisz; Doczekaliśmy się bardzo fajnych czasów, wszystko na piśmie, my z
Panią tak i tak nie wygramy jeżeli chodzi na pyskówki, bo Pani jest w tym bardzo dobrze
szkolona i myślę, że tutaj nie o to chodzi ale coś tu nie gra. Nie pamiętam. Nigdy tak nie było
żeby trzeba się było zwracać do Pani na piśmie żeby otrzymać odpowiedź. Teraz do Pani
Skarbnik, proszę mi powiedzieć jaką jeszcze mamy kwotę tych środków własnych, które tak
Pani zawsze mówiła, wolne?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Nie pamiętam dokładnie.
Radna Anna Górska; 700.000, Pani ostatnio mówiła
Radny Stanisław Tolisz; Proszę Państwa, doczekać się na równiarkę na drogi polne nie ma
kiedy a tutaj wydajemy w ciągu miesiąca 4.200. Czyli rozumiem, że w tym miesiącu znowu
pójdzie 2.800 na coś co jest absurdem, że w ogóle się wydaje za miedzą i teraz jak to się ma z
gospodarnością ja nie mam pojęcia. Na prawdę jest mi aż przykro, że do takich sytuacji
dochodzi. Ale co jest najdziwniejsze i to budzi niepokój, sołtysi siedzicie cicho i nic nie
mówicie. Czy was to nie boli? Czy wy tego nie widzicie? Wstyd mi za was. Tak nie może
być, trzeba mówić wszystko co boli. Upominacie się i co? 4.000 poszło, 4.200 poszło na
gazetę, którą w ogóle nie wiadomo na co jest wydane.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Radny Stanisław Tolisz; Pani Skarbnik chcielibyśmy wiedzieć jaka tam jest kwota tych
wolnych środków bo my musimy się nad tym zastanowić.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Art. 60 ustawy o samorządzie, bardzo proszę nich
Państwo się, użyję Pani ulubionego słowa, pochylą.
Radna Joanna Skoczylas; Chciałam zapytać jakie skutki, być może pozytywne przyniosło
ogłaszanie w lubińskim biuletynie informacji o sprzedaży działek itd. Czy jakakolwiek
sprzedała się?
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak, te które były na sprzedaż się sprzedały.
Radna Joanna Skoczylas; Nie, te u nas. Czy w Wińsku, czy w okolicach Wińska sprzedała
Pani działki?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę Państwa, nie będziemy urządzać rankingu,
która gazeta jest lepsza, po trzech latach współpracy z jedną gazetą i dwóch miesiącach
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pytanie dotyczyło sprzedaży działek.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja rozumiem pytania proszę Pana. (…)
przypominam sobie jak na jednej z sesji wybuchła wrzawa gdzie niektórzy radni bardzo z
zaangażowaniem bronili prywatnego interesu, bo prywatną gazetą jest także „Kurier Gmin”,
prywatnego interesu jednego, przeciwko prywatnemu interesowi drugiego. Więc radny, który
staje w obronie prywatnych interesów jakiegoś wydawcy to niech się zastanowi co robi.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja nie słyszałem, żeby którykolwiek z radnych
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale ja słyszałam
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jesteśmy na tej sali i każdy słyszał coś innego.
Czyli to jest oficjalna interpelacja radnej Skoczylas, która zostanie złożona na piśmie, ja ja
złożę Pani Wójt, bardzo proszę.
Radna Joanna Skoczylas; Ile sprzedaliśmy działek w tym roku które są własnością gminy
Wińsko?
Radny Józef Kaczmarek; „Wiadomości Lubińskie” tam są zamieszczane nasze działki do
sprzedaży i mam takie pytanie Pani Wójt czy tam się wszyscy mogą wypowiadać w tej
gazecie, pisać czy tylko wybrani jacyś radni?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest biuletyn informacyjny
Radny Józef Kaczmarek; Dlaczego tam się wypowiadają tylko niektórzy radni a niektórzy w
ogóle tam nie zabierają głosu?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To tak samo jak w „Kurierze”.
Radny Józef Kaczmarek; Dziękuję bardzo. To ta gazeta (…) to są za nasze pieniądze, moje
pieniądze, Pani Wójt, niech Pani to zrozumie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie wiem za czyje pieniądze teraz się
wypowiadacie Państwo w „Kurierze” ale na pewno nie za pieniądze naszych podatników.
Radna Anna Górska; Myśmy uchwalili w budżecie konkretnie na „Kurier”. Panie radco
proszę uprzejmie, Pani Wójt, na jakiej podstawie Pani wzięła, co Pani miała za przyczyny
były że mieszkańcy gminy Wińsko nie mogą czytać na przykład ogłoszeń o działkach itd.
tylko Pani to przełożyła na Lubin.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Radna Anna Górska kontynuowała; Odnośnie tego, że Pani nie ma na promocję, więc Pani
Wójt w 14-tym roku na działalność tego Domu Kultury widzimy bardzo wielce działalność
jest, było 340.000, a teraz mamy prawie około 500 czy 600. Na działalność Domu Kultury.
Inne otworzyliśmy, Dom Seniora, na wypłaty jest 80% dla pracowników a na utrzymanie? Ile
osób korzysta z tego Domu Seniora? Miało być 15, my dopłacamy 220.000 do niego a ile jest
tych osób? Ile osób jest, połowa? O tym też trzeba pisać Pani Wójt, co się udało, co się nie
udało i na co radni przystanęli, bo przecież nie byłoby tych osiągnięć gdyby radni nie
zagłosowali. Ale radni chcą współpracować na zasadzie wzajemnego szacunku a nie ja jestem
wójt, ja tak chciałam, przeniosłam do Lubina. Nie może być ja chciałam z pieniędzmi
publicznymi. I to mnie bardzo zastanawia i odpowiedź na to będę szukać.
Ad.11.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wobec wyczerpania porządku dziennego
dzisiejszych obrad zamykam obrady 57 sesji Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

