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PPrroottookkóółł  nnrr  5588//22001188  

zz  sseessjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  ww  WWiińńsskkuu  

ooddbbyytteejj  ww  ddnniiuu  2288  mmaajjaa  22001188  rrookkuu 
 

Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 14
15

 . 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności  13 

radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecna radna Joanna Skoczylas, radna Agnieszka Bator-Lech. 

    

AAdd..11    

OOTTWWAARRCCIIEE  SSEESSJJII 
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb. 

Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji radnych, sołtysów, Skarbnika 

Gminy – p. Annę Kupczyk, Sekretarza Gminy – p. Anetę Niewiarowską, Mecenasa - p. 

Mateusza Chlebowskiego, przedstawicieli lokalnej prasy. 

 

AAdd..22  

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOPPOONNOOWWAANNEEGGOO  PPOORRZZĄĄDDKKUU  OOBBRRAADD   
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad. 

 

Proponowany porządek obrad: 

11..  Otwarcie sesji. 

22..  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

33..  Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji. 

44..  Informacje i komunikaty. 

55..  Dyskusja sołtysów. 

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

77..  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Wińsko za rok 2017. 

88..  Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Wińsko absolutorium  z tytułu 

wykonania budżetu  za 2017 rok. 

99..  Interpelacje, zapytania  oraz wolne wnioski. 

1100..  Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb  zapytał czy są uwagi co do porządku obrad? 

Nie zgłoszono uwag. 

 

Przewodniczący Rady Michał Gołąb  poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.  

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad  głosowało 

13 radnych (jednogłośnie).  
  

AAdd..33    

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  ZZ  PPOORRZZEEDDNNIIEEJJ  SSEESSJJII..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb  ppooiinnffoorrmmoowwaałł,,  żżee  pprroottookkóółł  bbyyłł  ddoo  wwgglląądduu  ww  

bbiiuurrzzee  rraaddyy  ggmmiinnyy,,  bbyyłł  rróówwnniieeżż  wwyywwiieesszzoonnyy  nnaa  ttaabblliiccyy  ooggłłoosszzeeńń  UUrrzzęędduu  GGmmiinnyy..    

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  zzggłłoossiiłł  ppoopprraawwkkęę  ddoo  pprroottookkoołłuu  ddoottyycczząąccąą  ggooddzziinnyy  rroozzppoocczzęęcciiaa  sseessjjii,,  zzaammiiaasstt  

ggooddzziinnyy  1144..1155,,  ggooddzziinnaa  1155..1155..  
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb  poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu 

z poprzedniej sesji z poprawką.  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1133  rraaddnnyycchh,,    zzaa  pprrzzyyjjęęcciieemm    pprroottookkoołłuu  ggłłoossoowwaałłoo  1133  

rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  

  
AAdd..  44  

IINNFFOORRMMAACCJJEE  II  KKOOMMUUNNIIKKAATTYY  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  nniieeoobbeeccnnoośścciiąą  PPaannii  WWóójjtt,,  zzaappyyttaałł  

cczzyy  PPaannii  SSeekkrreettaarrzz  cchhccee  zzaabbrraaćć  ggłłooss  ii  pprrzzeeddssttaawwiićć  iinnffoorrmmaaccjjee  nnaa  tteemmaatt  ddzziiaałłaańń  

ppooddeejjmmoowwaannyycchh  ww  ookkrreessiiee  mmiięęddzzyysseessyyjjnnyymm..    

GGłłooss  zzaabbrraałłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa;;  PPaannii  WWóójjtt  pprrzzeebbyywwaa  nnaa  uurrllooppiiee..  SSpprraawwyy  

bbiieeżżąąccee  ssąą  rroozzppaattrryywwaannee  ww  uurrzzęęddzziiee  nnaa  bbiieeżżąąccoo..  OOdd  PPaannii  WWóójjtt  wwiieellkkaa  pprroośśbbaa  ddoo  PPaańńssttwwaa,,  

sszzcczzeeggóóllnniiee  ddoo  PPaannii  PPrrzzeewwooddnniicczząącceejj  KKoommiissjjii  MMiieenniiaa  oo  zzwwoołłaanniiee  ddzziissiiaajj  ppoo  sseessjjii  KKoommiissjjii  

MMiieenniiaa,,  ppoonniieewwaażż  wwppłłyynnęęłłyy  ddwwaa  wwnniioosskkii  oo  pprrzzyyddzziiaałł  llookkaallii  mmiieesszzkkaallnnyycchh..  WWnniioosskkii  ssąą  ddoossyyćć  

iissttoottnnee,,  jjeeddeenn  wwnniioosseekk  ppooppaarrttyy  ooppiinniiąą  ppeeddaaggooggaa  ii  PPaannaa  DDyyrreekkttoorraa..  SSttąądd  pprroośśbbaa..          

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  NNiiee  mmoożżeemmyy,,  cchhoocciiaażżbbyy  ddllaatteeggoo,,  żżee  nniiee  mmaa  wwsszzyyssttkkiicchh  zz  KKoommiissjjii  

MMiieenniiaa..    

GGłłooss  zzaabbrraałłaa  PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  KKoommiissjjii  MMiieenniiaa  RRaaddnnaa  AAnnnnaa  GGóórrsskkaa;;  MMaamm  ttaakkąą  pprroośśbbęę  PPaannii  

SSeekkrreettaarrzz,,  żżeebbyy  oo  ttyymm  jjeeżżeellii  ssąą  ttaakkiiee  ppiillnnee,,  22--33  ddnnii  zzaawwiiaaddoommiićć  mmnniiee,,  żżeebbyymm  mmooggłłaa  rraaddnnyycchh  

zzaawwiiaaddoommiićć  bboo  ddzziissiiaajj  nniiee  mmaa  rraaddnnyycchh,,  kkttóórrzzyy  tteeżż  ssąą  cczzłłoonnkkaammii  KKoommiissjjii  MMiieenniiaa..    

SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa;;  WW  ppiiąątteekk  pprróóbboowwaalliiśśmmyy  ssiięę  zz  PPaanniiąą  sskkoonnttaakkttoowwaaćć  

tteelleeffoonniicczznniiee,,  nniiee  uuddaałłoo  ssiięę  nnaamm..    

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  KKoommiissjjii  MMiieenniiaa  RRaaddnnaa  AAnnnnaa  GGóórrsskkaa;;  PPrrzzeeaannaalliizzuujjęę  ii  wwyyzznnaacczzęę  kkiieeddyy..    

RRaaddnnaa  RReeggiinnaa  GGrręębboosszz;;  JJeesstt  ppeełłnnyy  sskkłłaadd..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  KKoommiissjjii  MMiieenniiaa  RRaaddnnaa  AAnnnnaa  GGóórrsskkaa;;  DDzziiśś  nniiee,,  bboo  nniiee  jjeesstteemm  pprrzzyyggoottoowwaannaa  

kkoommiissjjęę  ddzziissiiaajj  ppoopprroowwaaddzziićć..  TTaakk  jjaakk  wwzzoorreemm  uubbiieeggłłeejj  kkoommiissjjii,,  PPaańńssttwwoo  ddoossttaalliiśścciiee  ww  

ppuunnkkttaacchh  ccoo  bbęęddzziiee  tteemmaatteemm  kkoommiissjjii..  NNiiee  mmoożżnnaa  pprrzzyycchhooddzziićć  nniiee  wwiieeddzząącc  oo  cczzyymm  bbęęddzziieemmyy  

mmóówwiićć..    

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  KKwweessttiiee  zzwwoołłyywwaanniiaa  oobbrraadd  kkoommiissjjii  zzoossttaawwiiaammyy  

PPrrzzeewwooddnniicczząącceejj  KKoommiissjjii..  WWppłłyynnęęłłaa  ddzziissiiaajj  ttaakkaa  iinnffoorrmmaaccjjaa,,  PPaannii  PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  zz  

ppeewwnnoośścciiąą  zzwwoołłaa  ttąą  KKoommiissjjęę  jjaakk  nnaajjsszzyybbcciieejj,,  jjaakk  ttoo  bbęęddzziiee  ttyyllkkoo  mmoożżlliiwwee..  DDzziięękkuujjęę  PPaannii  

SSeekkrreettaarrzz  zzaa  iinnffoorrmmaaccjjee..  

ZZee  sswwoojjeejj  ssttrroonnyy  cchhcciiaałłbbyymm  PPaańńssttwwuu  ppoowwiieeddzziieećć,,  żżee    2233  mmaajjaa,,  wwcczzeeśśnniieejj  1177  mmaajjaa,,  ddwwuukkrroottnniiee  

KKoommiissaarrzz  WWyybboorrcczzyy  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu,,  ppoossttaannoowwiieenniieemm  zzmmiieenniiłł  nnaasszząą  uucchhwwaałłęę  ddoottyycczząąccąą  

ookkrręęggóóww  wwyybboorrcczzyycchh..  TTaa  uucchhwwaałłaa  zzee  zzmmiieenniioonnyymmii  ookkrręęggaammii  wwyybboorrcczzyymmii  jjeesstt  sskksseerroowwaannaa,,  

mmaajjąą  jjąą  PPaańńssttwwoo  pprrzzeedd  ssoobbąą..  WW  tteejj  uucchhwwaallee,,  ppoonniieewwaażż  KKoommiissaarrzz  ppooppeełłnniiłł  bbłłąądd  ii  ppoopprraawwiiłł  ttoo  

2233  mmaajjaa,,  ww  ookkrręęgguu  nnrr  33  zzoossttaałłaa  ddooppiissaannaa  jjeesszzcczzee  uulliiccaa  DDęębboowwaa..  WWiięęcc  ttee  ookkrręęggii  wwyybboorrcczzee  ww  

iissttoottnnyy  ssppoossóóbb  ssąą  zzmmiieenniioonnee..  PPooddoobbnnoo  ssąą  tteerraazz  zzggooddnnee  zzee  wwsszzyyssttkkiimmii  nnoorrmmaammii  ii  pprrzzeeppiissaammii  

pprraawwaa..  DDaalleejj  ssttoojjęę  nnaa  ssttaannoowwiisskkuu,,  żżee  ttee  zzaassaaddyy,,  kkttóórree  ccyyttoowwaałł  KKoommiissaarrzz  WWyybboorrcczzyy  wwee  

WWrrooccłłaawwiiuu,,  bbyyłłyy  bbaarrddzzoo  rryyggoorryyssttyycczznnee  ii  ssttąądd  mmaammyy  ttaakkiiee  nniieesspprraawwiieeddlliiwwee  uuwwaażżaamm  ppooddzziiaałłyy,,  

jjaakk  WWyysszzęęcciiccee,,  kkttóórree  ssąą  ssaammooddzziieellnnyymm  ookkrręęggiieemm  cczzyy  zz  kkoolleeii  ookkrręęgg  ww  kkttóórryymm  mmaammyy  

jjeeddnnoocczzeeśśnniiee  KKoonnaarryy,,  MMoocczzyyddllnniiccęę  KKllaasszzttoorrnnąą,,  SSłłuupp,,  JJaakkuubbiikkoowwiiccee,,  BBoorraasszzyyccee  MMaałłee  ii  

BBoorraasszzyyccee  WWiieellkkiiee..  TToo  jjeesstt  jjeeddeenn  ookkrręęgg  wwyybboorrcczzyy..  AAllbboo  ddrruuggii  ookkrręęgg  wwyybboorrcczzyy  oodd  GGrryyżżyycc,,  

RRaajjcczzyynnaa,,  ppoo  WWrrzzeesszzóóww  ii  RRooggóóww  WWoołłoowwsskkii,,  pprrzzeezz  WWęęggrrzzccee,,  KKoozzoowwoo..  ZZ  jjeeddnneejj  ssttrroonnyy  mmaammyy    

mmiinniimmaallnnee  ookkrręęggii  bboo  ssppeełłnniiaajjąą  mmiinniimmaallnnąą  ttąą    wwiieellkkoośśćć  ookkrreeśślloonnąą  ww  pprrzzeeppiissaacchh  uussttaawwyy,,  aa  zz  

ddrruuggiieejj  ssttrroonnyy  mmaammyy  dduużżee,,  ppoo  pprraawwiiee  880000  oossóóbb..  WWiięęcc  rraaddnnyy,,  kkttóórryy  bbęęddzziiee  ww  ookkrręęgguu,,  kkttóórryy  

wwłłaaśścciiwwiiee  mmaa  ppóółł  ggmmiinnyy  ddoo  pprrzzeejjeecchhaanniiaa,,  bbęęddzziiee  mmiiaałł  nnaa  ppeewwnnoo  uuttrruuddnniioonnee  zzaaddaanniiee  

sspprraawwoowwaanniiaa  sswwoojjeeggoo  mmaannddaattuu..  AAllee  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm,,  ww  ddnniiuu  ddzziissiieejjsszzyymm  jjeesszzcczzee  ppootteemm  ppoo  

pprrzzeerrwwiiee  ppoopprroosszzęę  PPaańńssttwwaa  oo  rroozzsszzeerrzzeenniiee  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  oo  uucchhwwaałłęę  ddoottyycczząąccąą  oobbwwooddóóww,,  
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ppoonniieewwaażż  KKoommiissaarrzz  tteejj  uucchhwwaałłyy  nniiee  zzmmiieenniiłł  ii  ppoopprroossiiłł  żżeebbyyśśmmyy  ssaammii  ddoossttoossoowwaallii  oobbwwooddyy    

wwyybboorrcczzee  ddoo  nnoowwyycchh  ookkrręęggóóww  wwyybboorrcczzyycchh..  JJeesszzcczzee  ddzziiśś  ddoo  iinnffoorrmmaaccjjii  ppoopprroosszzoonnoo  mmnniiee,,  

żżeebbyy  pprrzzeecczzyyttaaćć  PPaańńssttwwuu  ppiissmmoo,,  kkttóórree  wwppłłyynnęęłłoo  oodd  mmiieesszzkkaańńccóóww  KKoozzoowwaa..    

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  ooddcczzyyttaałł  ppiissmmoo..  

                  

AAdd..  55  

DDYYSSKKUUSSJJAA  SSOOŁŁTTYYSSÓÓWW 

Sołtys sołectwa Boraszyce Wielkie Ryszard Bielecki; Proszę Państwa, chciałem się odnieść 

do ostatniej sesji kiedy Pan Tolisz wręcz obraził sołtysów, kiedy okrzyknął: sołtysi wy nic nie 

robicie, wstyd mi za was. Ja Panu chcę udowodnić, nie musi się Pan za nas wstydzić. Pan był  

sołtysem, Pan wie ile kosztuje to pracy. Żeby Panu udowodnić to wszystko, miałbym takie 

pytanie. Pan sam widzi, że coraz mniej sołtysów jest na sesji, wychodzą wcześniej, Pan wie 

dlaczego? Pan wie dlaczego, bo mają już dosyć słuchania tych krzyków, tego wszystkiego.  

Pan mi odpowie krótko na jedno pytanie, ja Panu resztę powiem. Przez 2,5 roku, kiedy nie 

było jeszcze Przewodniczącego Pana Gołębia, jakoś te sesje się ciszej odbywały, jakoś  

spokojnie było. Powiedz Pan krótko. Dlaczego, gdy przyszedł Pan Gołąb, zrobił się szum, 

zrobiły się wrzaski, dlaczego? Czy mógłby mi Pan na to odpowiedzieć? 

Radny Stanisław Tolisz; Jak Pan sądzi? 

Sołtys sołectwa Boraszyce Wielkie Ryszard Bielecki; Sądzę, że musiał was chyba 

uświadomić, że inaczej się rządzi, tak myślimy wszyscy. Drugi temat, Pan wie o tym, że 

robimy dużo. 42 sołectwa, mieszkańcy udowodnili Panu, że sołtysi są lepsi od radnych, kiedy 

przegraliście referendum. Na pewno tak było i tak jest. Udowodnili to mieszkańcy, nie my. 

Dzisiaj sesje tak się odbywają, Ibisz prowadzi program -Walka o pieniądze. Przez to sołtysi 

nie chodzą.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Właściwie Panie Sołtysie, te pytania, czy te 

stwierdzenia, to nie wiem dlaczego kieruje Pan do Radnego Tolisza, jeżeli pada tam moje 

nazwisko?  

Sołtys sołectwa Boraszyce Wielkie Ryszard Bielecki; Ale Pan Tolisz okrzyknął: „To sołtysi” 

w liczbie mnogiej, ja mówię Radni, ja mówię ogólnie.  

Radny Stanisław Tolisz; Przepraszam Pana, czy Panu pasuje to, że są wydawane pieniądze 

bez wiedzy radnych, bez wiedzy sołtysów? Czy Panu to pasuje? Czy jest to w porządku, że 

jeżeli wydaje się parę tysięcy złotych na jakąś Gazetę Lubińską i Pana to nie boli? I jak się 

dowiedziałem, dopiero na sesji, bez żadnego przetargu, bez niczego, zostaje jednoosobowo 

podjęta decyzja przez Panią Wójt odnośnie wydawania 4.000 ileś na gazetę, plus rozwiezienie 

przez pocztę 1.500zł bodajże. Czy Pana to nie boli? Bo mnie boli. I Pan mówi, że ja 

zarzuciłem Wam jako sołtysom, że siedzicie cicho, jak barany, przepraszam że tak powiem, 

bo tak dla mnie jest, niestety. Ja tak uważam i mam prawo.  

Na sali zapanował gwar, nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi  

Sołtys sołectwa Węgrzce radna Regina Grębosz; Ale my się nie czujemy jak barany. 

Radny Stanisław Tolisz; Powiedziałem przepraszam.  

Radny Józef Kaczmarek; Rysiu, jesteś chyba jednym najstarszym z kadencji, co jesteśmy 

sołtysami. Ja nie wiem, dlaczego Ty wypowiadasz się w imieniu sołtysów wszystkich? 

 Na sali zapanował gwar, nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi  

 

Radny Józef Kaczmarek;  Są sołtysi, że też nie podoba im się to, że nie ma posłuchu od Pani 

Wójt, jeśli chodzi o radnych, że nie dostajemy żadnej informacji, robione są zadania, na które 

nie mamy żadnego wpływu, nie mamy żadnej wiedzy. I też przez to sołtysi nie przychodzą. 

Sołtys sołectwa Węgrzce radna Regina Grębosz; Nie jesteśmy baranami.  

Radny Józef Kaczmarek; Dlatego też nie przychodzą sołtysi, bo po co? Żeby się odezwać, 

żeby byli skarceni, bo tak też to wyglądało na początku, dobrze o tym wiesz. A jeżeli chodzi o 
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Pana Przewodniczącego, od kiedy został mówisz Przewodniczącym zaczęło tak się dziać i tak 

się zrobiło. Nie. Rysiek, od tego czasu jak został Pan Gołąb Przewodniczącym, coś do nas 

dociera, coś wiemy. Nie mieliśmy żadnej informacji, nie byliśmy informowani. Jak Pani Wójt 

powiedziała, że były Przewodniczący był informowany, ale my nie, jako radni, my nie jako 

sołtysi. My nie wiemy, na przykład idzie równiarka w tamtym kierunku, w jakiejś części 

gminy, my nie jesteśmy poinformowani. Jest robiona droga, nie jesteśmy poinformowani. Czy 

Ty chcesz, tak właśnie, żeby tak było zarządzane?  

Sołtys sołectwa Boraszyce Wielkie Ryszard Bielecki; Powiedziałeś teraz dokładnie tak, jak 

myślimy.  

Radny Józef Kaczmarek; No właśnie. 

Sołtys sołectwa Boraszyce Wielkie Ryszard Bielecki; Od kiedy przyszedł Pan Gołąb, inaczej 

myślimy, tzn. przez 2,5 roku byliście nikim, po co Was ludzie wybierali? Nie daliście rady 

przez 2,5 roku. Dopiero z obcych przejść, z obcych terenów, żeby tu Wam udowodnić, 

uświadomić. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proponuję uspokoić emocje. Ja chciałem 

Państwu przypomnieć, bo wydaje mi się, że to nie jest w tym momencie takie wypominanie 

sobie, to nie jest dobre miejsce na tego typu żale. Spotkajcie się Panowie i porozmawiajcie, 

jak uważacie na ten temat. Nie wiem czy Pan sołtys będzie startował, już szykuje się do startu 

na radnego i w ten sposób chce wystąpić w najbliższej gazecie Kurier Gmin, który tutaj 

filmuje, żeby zyskać jakiś dodatkowy poklask. Ja Państwu przypomnę, że poprzednio z całym 

szacunkiem do Pana Przewodniczącego, jak obserwowałem tamte sesje, to tu obok siedziała 

Pani Wójt i tak naprawdę  tamte obrady były prowadzone przez Panią Wójt. Takie było moje 

zdanie. A teraz ja je prowadzę. Dlatego radna Górska ma głos i przechodzimy do kolejnego 

punktu, chyba że ktoś z sołtysów jeszcze będzie chciał zabrać głos w sprawach 

merytorycznych. 

Radna Anna Górska; Proszę Państwa, jeśli chodzi o pracę sołtysów, jest to praca bardzo 

ciężka i ja to wiem przez 20 lat. Jeśli chodzi o pracę Pana Tolisza, miał swoje zdanie, nie 

tylko w tej kadencji, w poprzedniej również. Proszę Państwa radni, którzy mają swoje zdanie, 

być może są niewygodni, ale proszę Państwa, tak podzielonego społeczeństwa Wińsko, 

jestem 20 rok radną i tak podzielonej rady, nie było. Proszę Państwa, do czego to zmierza? Ja 

jako radna, Pan i Państwo odpowiadają za budżet gminy i nie pójdzie, jakaś pretensja i uwaga 

do Pana, Panie Bielecki, tylko radni to zatwierdzili. I np. wspomniał Pan Tolisz, jeśli chodzi   

w budżecie zaplanowaliśmy i wyraźnie wyartykułowany Kurier Gmin 7.200, funkcjonowanie 

Urzędy Gminy, rozdział 75023, zakup usług pozostałych, z kwoty 487.000, pomniejszamy o 

kwotę 150.000, czyli zostaje 337.000. Pięć za było, trzy osoby się wstrzymało. Obsługa 

prawna 40.000 została zmniejszona i wyraźnie Kurier Gmin 7.200. Jeżeli ja głosowałam za 

tym, więc uważam, że w ślad za tym, gdyby Pan tu był radnym, to chciałby Pan wiedzieć, że 

to są pieniądze przesunięte na Lubin. A nie otrzymuję Kurier Lubiński, mieszkańcy, którzy 

mnie wybierali, Pana, nie mają orientacji, które działki są do sprzedania, być może ktoś by 

kupił od nas tą działkę, prawda? To takie zaufanie mają do Lubina? Mają tam pieniądze, ale 

nasz jakby chciał mieszkaniec, niechby też miał to przede wszystkim do wiadomości. I proszę 

Państwa, nie jest to czy ja lubię, czy nie lubię, po prostu robić to trzeba, jak się jest radnym 

zgodnie z własnym sumieniem. I poprzednio 2 lata, kiedy nie było Grupy Aktywna Gmina 

Wińsko, wie Pan co, Panie Bielecki, miałam obawy, że jeżeli Pani Wójt poda np. że tam są 

pozostałości po wulkanie i trzeba 200.000, miałam obawy, czy ktoś z radnych 

zakwestionowałby. Czy ręce do góry i byłoby 200.000. Proszę Państwa, 170.000 zagłosowali 

za remontem remizy w Budkowie, bez dachu, 4 pokoje i kuchnia. Kiedy mieszkanie w 

Wołowie kosztuje, może kosztować…itd. Ja bardzo przepraszam, jeżeli Państwo się 

obraziliście wypowiedzią impulsywną, bo narosły te sprawy i narosły te rzeczy. Takiego 

podziału Panie Bielecki nie było, jaki jest teraz. 
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Chwilowo salę obrad opuściła radna Krystyna Tereszkiewicz 

Sołtys sołectwa Boraszyce Wielkie Ryszard Bielecki; Ale barany tego nie umieją zrozumieć 

widocznie. 

Radna Anna Górska; To porozmawiamy jeszcze więcej, bo nie chcę przedłużać. 

Radny Stanisław Tolisz; A czemu użyłem tego sformułowania? 

Sołtys sołectwa Boraszyce Wielkie Ryszard Bielecki; Jakby Pan Tolisz okrzyknął: „rzucajcie 

na gminę kamieniami (…)” 

Radna Anna Górska; Ja proponuję o przerwanie tej dyskusji Panie Przewodniczący. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja przerywam tę dyskusję i prosiłem Państwa, 

żeby się odnosić tylko do meritum. Zawsze sołtysi w tym punkcie mówili na temat rzeczy, 

które są potrzebne w ich sołectwach w danym momencie, to skupmy się na tym. Jeżeli 

Państwo chcą to potem w tych interpelacjach, zapytaniach, to tam porozmawiajmy na takie 

tematy ogólne, światopoglądowe, dotyczące kto  jak głosuje, kto idzie na referendum, a kto 

nie idzie, bo się boi, bo nie może, bo dostał zakaz.  

Głos zabrał Sołtys sołectwa Baszyn Eugeniusz Osowski; Ja w sprawie remontu naszej 

świetlicy w Baszynie. Jeszcze się nie rozpoczął, ale był ten Pan, który ma robić ten remont i 

dochodzą jeszcze rzeczy, takie które nie były ujęte w trakcie pierwszych robót, tej wyceny. 

Między innymi dochodzi klamrowanie, wymiana częściowych krokwi, to jest około 4 szt. 

wstępnie. Wszystkie te prace wynikną jeszcze później w trakcie robót, ale m.in. malowanie, 

odciążenie stropu świetlicy, ale nasza świetlica składa się tak jakby z dwóch części, że jest 

strop na świetlicy nad salą i dwa pomieszczenia, które są obok. I z tego co wiem i co ten Pan 

mi przekazał, nie są ujęte te prace. W związku z tym, proszę o dofinansowanie i ujęcie jeszcze 

dodatkowych tych rzeczy, żebyśmy to zrobili, jako jedno zadanie, a nie że tu pomalujemy, 

obciążymy a tamto zostanie i dalej będzie waliło cały budynek. Być może, że tam jeszcze coś 

innego (…) 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jaka mniej więcej kwota Panie sołtysie wchodzi 

w grę? 

Sołtys sołectwa Baszyn Eugeniusz Osowski; Z tego co mi ten Pan powiedział, to cały remont 

powinien zamknąć się w granicach 150.000.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja tylko przypomnę, że na wniosek radnych i to 

do Państwa sołtysów do wiadomości, na wniosek radnych a nie Wójta gminy Wińsko, 

zabezpieczyliśmy 120.000 na remont tej świetlicy. Przypomnę, że te pieniądze tak naprawdę 

były zabezpieczone 4 lata temu, jeszcze przez poprzednią radę, tylko że zostały przeznaczone 

na początku tej kadencji na inne zadania. Więc żeby Baszyn nie został kolejne 4 czy 5 lat bez 

świetlicy wyremontowanej, to postanowiliśmy przeznaczyć 120.000zł na remont dachu i 

elewacji. Teraz słyszymy, że te 120.000 to i tak nie do końca wystarczy na sam remont dachu. 

Podejrzewam, że gdyby zrobiono to na początku kadencji, to za tą kwotę byłby zrobiony 

zarówno dach jak i elewacja. A teraz będziemy zaraz w momencie podejmowania decyzji 

związanej ze zmianą budżetu, więc tu prośba sołtysa Baszyna o kwotę 30.000zł na 

dokończenie tego remontu.  

Sołtys sołectwa Baszyn Eugeniusz Osowski; Tak, tak mi przekazał ten wykonawca, który 

mówi, że powinno się to zamknąć w tej kwocie. Dochodzą dodatkowe rzeczy.  

Sołtys sołectwa Dąbie Henryk Sawczyn; Mamy świetlicę zrobioną z kontenera, bardzo ładna 

świetlica. Stoi ona już 20 lat, dach nie był w ogóle robiony. Chodzi o ściągnięcie tej blachy 

trapezowej i zrobienie uszczelnienia pod tą blachą, bo tam jest folia, a ta folia jest strasznie 

zniszczona i dach zaczyna przeciekać. Zwróciłem uwagę, jak ostatnio padały deszcze, że są 

plamy na suficie. Należałoby tą blachę odkręcić, zrobić, membranę podłożyć, czy jakąś folię i 

tą blachę założyć (...) i to byłoby na tyle. To jest bardzo ważne, ona stała przy drodze, 

spękania były, dach nie był robiony, to bardzo ważna rzecz, bo zaczyna zaciekać.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; A jaki mniej więcej koszt jest tych robót? 
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Sołtys sołectwa Dąbie Henryk Sawczyn; Trudno powiedzieć, dlatego, że to jest 12 prawie 

metra 5,8 m szerokie, to jest praca na 3 dni góra, a koszt to musiałby fachowiec zobaczyć. Bo 

ta blacha jest nitowana, miejscami skręcana na (…) i po prostu trzeba by było ją ściągnąć, 

zrobić uszczelnienie i z powrotem założyć.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja proponuję, żeby Pan sołtys jeżeli mógłby w 

porozumieniu z pracownikami Urzędu Gminy żebyście dokonali takiej wyceny, ile będzie 

kosztowała ta folia, łącznie z położeniem i wtedy na kolejnej sesji wrócimy do tego tematu, 

żebyśmy wiedzieli jaka to jest mniej więcej kwota.  

Chwilowo salę obrad opuścił radny Lech Pawłowski  

 

Sołtys sołectwa Dąbie Henryk Sawczyn; To nie jest jakiś duży wydatek, bo ściągnąć blachę i 

założyć folię to jest moment, to nie jest taki duży dach. 

Sołtys sołectwa Wyszęcice Barbara Żeliźniak; Sołtys Wyszęcic i jako też radna, bardzo 

przepraszam wszystkich sołtysów. Ja jestem świeżym radnym, młodym sołtysem, ale chylę 

czoła przed sołtysami, którzy w zasadzie są przewodniczącymi danej wsi. Wiem, jaką pracę 

wykonują, a to że Państwo są wiele lat sołtysami to znaczy, że Państwo wykonujecie dobrą 

pracę i cieszycie się szacunkiem swoich mieszkańców, jesteście ich reprezentantami, także za 

te słowa tutaj bardzo przepraszam i chylę czoła za waszą pracę, bo też wiem na czym ona 

polega.  

 

AAdd..  66  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZMMIIAANNYY  BBUUDDŻŻEETTUU  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  NNAA  

22001188  RROOKK..  

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

  

NNaa  ssaallęę  oobbrraadd  ppoowwrróócciiłł  rraaddnnyy  LLeecchh  PPaawwłłoowwsskkii,,  rraaddnnaa  KKrryyssttyynnaa  TTeerreesszzkkiieewwiicczz  

  

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  CChhcciiaałłaamm  zzłłoożżyyćć  wwnniioosseekk  oo  ppoozzoossttaawwiieenniiee  kkwwoottyy  1155..000000  nnaa  

MMooddeerrnniizzaaccjjęę  ssttaawwuu  ww  SSmmooggoorrzzoowwiiee  WWiieellkkiimm,,  ddllaatteeggoo,,  żżee  ttaamm  bbęęddzziiee  zzrroobbiioonnee  jjeesszzcczzee  

ooggrrooddzzeenniiee,,  pprraaccee  ssąą  nniieesskkoońńcczzoonnee  wwiięęcc  ppiieenniiąąddzzee  mmuusszząą  zzoossttaaćć,,  żżeebbyy  ttoo  sskkoońńcczzyyćć  aa  nniiee  

ppóóźźnniieejj  pprrzzeessuuwwaaćć..  BByyłłyy  zzaappllaannoowwaannee  ww  bbuuddżżeecciiee  ttaakkiiee  ppiieenniiąąddzzee  wwiięęcc  ttee  pprraaccee  mmuusszząą  zzoossttaaćć  

sskkoońńcczzoonnee  ii  ppoozzoossttaawwiieenniiee  1177..000000  nnaa  mmeelliioorraaccjjee  wwooddnnee  ii  ttuu  ddooffiinnaannssoowwaanniiee  mmooddeerrnniizzaaccjjaa  

rroowwuu..  DDllaatteeggoo,,  żżee  1133..000000  jjaakk  jjuużż  PPaannii  ppoowwiieeddzziiaałłaa  ppoosszzłłoo  nnaa  mmoosstteekk,,  kkttóórryy  jjuużż  jjeesstt  wwyykkoonnaannyy..  

JJuużż  jjeesstt  kkoosszzttoorryyss  ii  wwsszzyyssttkkoo  zzrroobbiioonnee  1133..000000  zzaappłłaaccoonnee  zzoossttaałłoo??    BBoo  jjeesszzcczzee  ttyycchh    ppiieenniięęddzzyy  

nniiee  pprrzzeenniieeśślliiśśmmyy  aa  mmoosstteekk  jjeesstt  jjuużż  zzrroobbiioonnyy..  MMoosstteekk  jjeesstt  zzrroobbiioonnyy,,  ddllaatteeggoo  nniiee  wwiieemm  jjaakk  ttoo  

jjeesstt..  AA  rroowwyy  ttrrzzeebbaa  zzmmooddeerrnniizzoowwaaćć,,  ttrrzzeebbaa  jjee  wwyykkooppaaćć  zz  tteeggoo  ccoo  wwiieemm  nnaa  cczzęęśśćć  rroowwuu  PPaannii  

ssoołłttyyss  nnaappiissaałłaa  wwnniioosseekk,,  żżee  mmiieesszzkkaańńccyy  bbęęddąą  cczzyyśścciicc  wwee  wwłłaassnnyymm  zzaakkrreessiiee  aa  jjeesstt  tteeżż  cczzęęśśćć  

ddzziiaałłeekk  ggmmiinnnnyycchh  ggddzziiee  ggmmiinnaa  bbęęddzziiee  mmuussiiaałłaa  ssiięę  ddoołłoożżyyćć  ddoo  tteeggoo,,  żżeebbyy  ttee  rroowwyy  jjeeddnnaakk  

wwyycczzyyśścciićć..  II  ccoo  bbęęddzziieemmyy  zznnoowwuu  zzaabbiieerraaćć  kkoommuuśś  żżeebbyy  ddaaćć??  AA  ttaakk  jjaakk  mmóówwiięę  bbyyłłaa  

zzaappllaannoowwaannaa  iinnwweessttyyccjjaa  nnaa  mmeelliioorraaccjjee  wwooddnnee  ww  SSmmooggoorrzzoowwiiee,,  ggddzziiee  ppoo  ttyycchh    nnaawwaałłnniiccaacchh  

ddeesszzcczzoowwyycchh  wwyylleewwaałłoo,,  zzaalleewwaałłoo  ggoossppooddaarrssttwwaa  ddoommoowwee  ii  ppoollnnee  aa  ttwwoorrzzyymmyy  zznnoowwuu  

nnaassttęęppnnee,,  jjeeddnnoo  nniiee  sskkoońńcczzoonnee  aa  jjuużż  ww  BBrrzzóózzccee  oobbiieeccuujjeemmyy,,  rroobbiimmyy,,  ttoo  jjeesstt  cchhyybbaa  ccoośś  nniiee  ttaakk..  

ZZrróóbbmmyy  jjeeddnnoo  aa  ppóóźźnniieejj  eewweennttuuaallnniiee  jjaakk  zzoossttaannąą  ppiieenniiąąddzzee  ttoo  kkoońńcczzmmyy  ddrruuggiiee..  SSttąądd  mmóójj  

wwnniioosseekk  jjeesstt  zzoossttaawwiieenniiee  1177..000000  zz  tteejj  mmeelliioorraaccjjii  wwooddnneejj,,  bboo  1133  ttrrzzeebbaa  zzaappłłaacciićć  nnaa  mmoosstteekk,,  

kkttóórryy  jjuużż  jjeesstt  zzrroobbiioonnyy..  CChhcciiaałłaabbyymm  jjeesszzcczzee  zzoobbaacczzyyćć  eewweennttuuaallnniiee  kkoosszzttoorryyss  bboo  wwyykkoonnaanniiee  

wwiiddzziiaałłaamm  zzddjjęęcciiee,,  ttoo  jjeesstt  kkaattaassttrrooffaa  jjaakk  ttoo  jjeesstt  zzrroobbiioonnyy  tteenn  mmoosstteekk  ii  ppoozzoossttaawwiieenniiee  ttyycchh  

1155..000000  jjeesszzcczzee  nnaa  MMooddeerrnniizzaaccjjęę  ssttaawwuu  ww  SSmmooggoorrzzoowwiiee  WWiieellkkiimm..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  CCzzyy  kkttoośś  zz  PPaańńssttwwaa  mmaa  jjeesszzcczzee  jjaakkiieeśś  uuwwaaggii  

aallbboo  jjaakkiieeśś  wwnniioosskkii??  JJeeżżeellii  nniiee  ttoo  ddllaa  uuppoorrzząąddkkoowwaanniiaa  PPaannii  RRaaddnnaa,,  ww  ttaakkiimm  rraazziiee  ppiieerrwwsszzyy  

wwnniioosseekk  ddoottyycczzyy??  
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RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  PPoozzoossttaawwiieenniiee  1155..000000  ttaakk  jjaakk  bbyyłłoo  zzaappllaannoowwaannee  nnaa  mmooddeerrnniizzaaccjjęę  

ssttaawwuu  ww  SSmmooggoorrzzoowwiiee  WWiieellkkiimm..  PPrraaccee  ssąą  nniieesskkoońńcczzoonnee..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  CCzzyyllii  jjeeżżeellii  mmaammyy  zzaappiiss  rreezzyyggnnaaccjjaa  zz  zzaaddaanniiaa  

mmooddeerrnniizzaaccjjaa  ssttaawwuu  ww  kkwwoocciiee  1155..000000,,  jjeesstt  pprrooppoozzyyccjjaa  żżeebbyy  ttee  1155..000000  zzoossttaawwiićć  ddoo  mmoommeennttuu  

jjaakk  wwsszzyyssttkkiiee  pprraaccee  wwookkóółł  zzoossttaannąą  uukkoońńcczzoonnee,,  ttaakk??  

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  DDookkłłaaddnniiee,,  bboo  jjeesstt  nniieewwyykkoońńcczzoonnee..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  RRoozzuummiieemm,,  ttyyllkkoo  żżee  wwtteeddyy  zz  tteejj  kkwwoottyy  bbyyłłoo  

zzaappllaannoowwaannee  nnoowwee  zzaaddaanniiee  „„MMooddeerrnniizzaaccjjaa  ssttaawwuu  ww  BBrrzzóózzccee””..  CCzzyyllii  ww  ttaakkiimm  rraazziiee  rreezzyyggnnaaccjjaa  

tteeżż  zz  tteeggoo  zzaaddaanniiaa??    

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  TTrruuddnnoo,,  zzaaddaanniiee  jjeeddnnoo  mmuussii  bbyyćć  wwyykkoonnaannee  żżeebbyy  zzrroobbiićć  nnaassttęęppnnee,,  aa  

jjeeżżeellii  nnaamm  zzaabbrraakknniiee  nnaa  mmooddeerrnniizzaaccjjęę,,  ttoo  mmyy  tteeggoo  nniiee  zzaappllaannoowwaalliiśśmmyy..  NNiiee  bbyyłłoo  ww  bbuuddżżeecciiee  

zzaappiissaannee,,  ttrrzzyymmaajjmmyy  ssiięę  bbuuddżżeettuu  kkttóórryy  mmaammyy,,  bboo  bbęęddzziieemmyy  cciiąąggllee  ddookkłłaaddaaćć  ii  ppiieenniiąąddzzee  

bbęęddzziieemmyy  bbrraallii  sskkąądd??  JJeeddnneemmuu  bbęęddzziieemmyy  zzaabbiieerraaćć,,  żżeebbyy  ddaaćć  iinnnnyymm,,  bboo  kkttoośś  oobbiieeccuujjee??  TTaakkiiee  

jjeesstt  mmoojjee  zzddaanniiee..  

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  JJaakk  nnaajjbbaarrddzziieejj  ppooddzziieellaamm  zzddaanniiee  kkoolleeżżaannkkii,,  żżee  ttrrzzeebbaa  pprrzzeeddee  

wwsszzyyssttkkiimm  sskkoońńcczzyyćć  ttoo  ccoo  ssiięę  zzaacczzęęłłoo..  PPaannii  SSkkaarrbbnniikk  iillee  mmaammyy  ppiieenniięęddzzyy,,  ttoo  ccoo  ssiięę  ttaakk  cciiąąggllee  

cchhwwaallii  PPaannii  WWóójjtt,,  żżee  mmaamm  ttyyllee  jjeesszzcczzee  ppiieenniięęddzzyy,,  wwoollnnyycchh  śśrrooddkkóóww??  PPrroosszzęę  ppoowwiieeddzziieećć..  

SSkkaarrbbnniikk  GGmmiinnyy  AAnnnnaa  KKuuppcczzyykk;;  NNiiee  ppaammiięęttaamm..  OOkkoołłoo  770000..000000..  

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  OOkkoołłoo  770000..000000..  ZZaassttaannaawwiiaamm  ssiięę  jjaakk  ttoo  jjeesstt  mmoożżlliiwwee,,  żżeebbyy  1177  cczzyy  1155  

cczzyy  1144..000000  kkoommuuśś  zzaabbiieerraaćć,,  żżeebbyy  ggddzziieeśś  ddoołłoożżyyćć..  NNaa  ggaazzeettęę  ddoo  LLuubbiinnaa  ddaajjee  ssiięę  44  cczzyy  44..550000  ccoo  

mmiieessiiąącc,,  tteerraazz  uukkaazzaałłaa  ssiięę,,  jjaakkiiśś  aarrttyykkuułł..  PPyyttaamm  ssiięę,,  sszzkkooddaa  żżee  nniiee  mmaa  PPaannii  WWóójjtt  bboo  ww  jjaakkii  

ssppoossóóbb  ttoo  ssiięę  wwsszzyyssttkkoo  ddzziieejjee,,  żżee  mmaammyy  ttaakkiiee  ppiieenniiąąddzzee  aa  mmyy  ttuuttaajj  mmuussiimmyy  ssiięę  ttaarrmmoossiićć  oo  

jjaakkiieeśś  1155..000000??      

SSkkaarrbbnniikk  GGmmiinnyy  AAnnnnaa  KKuuppcczzyykk;;  TTee  ppiieenniiąąddzzee  ssąą,,  aallee  zzoossttaałłyy  zzłłoożżoonnee  jjeesszzcczzee  wwnniioosskkii  ddoo  

MMiinniisstteerrssttwwaa  SSppoorrttuu,,  jjaakk  oottrrzzyymmaammyy  ddooffiinnaannssoowwaanniiee  bbęęddzziiee  ttrrzzeebbaa  ttee  ppiieenniiąąddzzee  żżeebbyy  mmiieećć  

wwkkłłaadd  wwłłaassnnyy..  

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  AAllee  ppooddssttaawwaa  ttoo  ssąą  ddrrooggii,,  rroowwyy,,  pprrzzeeppuussttyy..  TTaakkiiee  rrzzeecczzyy..  WW  

mmiieejjssccoowwoośśccii  rroollnniicczzeejj,,  ggddzziiee  ttyyllkkoo  ssąą  rroollnniiccyy  pprraakkttyycczznniiee,,  ttee  rrzzeecczzyy  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  ppooddssttaawwąą  

tteeggoo  wwsszzyyssttkkiieeggoo..  JJaakk  ssiięę  ddzziieejjee,,  żżee  mmyy  wwkkłłaaddaammyy  nnaa  rróóżżnnee  rrzzeecczzyy,,  rróóżżnnee  iinnnnee  aa  ttaarrmmoossiimmyy  

ssiięę  oo  1155..000000  żżeebbyy  kkoommuuśś  zzaabbrraaćć..  JJeeżżeellii  mmaa  ttoo  wwsszzyyssttkkoo  ddzziiaałłaaćć,,  pprroosszzęę  zznnaalleeźźćć  iinnnnee  ppiieenniiąąddzzee    

aa  nniiee  zzaabbiieerraaćć  zz  zzaacczzęętteejj  iinnwweessttyyccjjii..  

RRaaddnnaa  AAnnnnaa  GGóórrsskkaa;;  AA  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  rreeaalliizzoowwaaćć    bbuuddżżeett,,  kkttóórryy  zzaattwwiieerrddzziilliiśśmmyy..  

RRaaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk;;  PPrroosszzęę  PPaańńssttwwaa  zz  tteeggoo  ccoo  jjaa  ttuuttaajj  ssłłyysszzęę,,  ttoo  zzee  ssłłóóww  PPaannii  RRaaffaałłkkoo  

wwyynniikkaa,,  żżee  ttaa  iinnwweessttyyccjjaa  nniiee  zzoossttaałłaa  jjeesszzcczzee  zzaakkoońńcczzoonnaa,,  ttaakk??  

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  TTaakk..  

RRaaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk;;  TToo  ssaammoo  ssiięę  rroozzuummiiee  pprrzzeezz  ssiięę,,  żżee  nniiee  mmoożżeemmyy  ttyycchh  ppiieenniięęddzzyy  

zzaabbiieerraaćć..  ZZaakkoońńcczzmmyy  ttęę  iinnwweessttyyccjjęę,,  zzoossttaannąą  jjaakkiieeśś  ppiieenniiąążżkkii,,  pprrzzeezznnaacczzyymmyy  nnaa  BBrrzzóózzkkęę,,  nniiee  

mmóówwiimmyy  nniiee..  AAllee  nniiee  rróóbbmmyy  ww  tteenn  ssppoossóóbb,,  żżee  zzaabbiieerraammyy  jjuużż  bboo  zzrroobbiioonnee..  SSkkoorroo  ssąą  jjaakkiieeśś  

zzaassttrrzzeeżżeenniiaa  żżee  ttoo  zzoossttaałłoo  zzrroobbiioonnee  nniiee  ttaakk  jjaakk  ttrrzzeebbaa,,  rroozzuummiieemm  ttaakk??    

CChhwwiilloowwoo  ssaallęę  oobbrraadd  ooppuuśścciiłłaa  rraaddnnaa  RReeggiinnaa  GGrręębboosszz  

  

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  JJeesstt  mmoosstteekk  wwyykkoonnaannyy,,  jjeesstt  nniieebbeezzppiieecczznniiee  bboo  zzaarraassttaa,,  jjeesstt  ggłłęębbookkii  

rróóww..  AAnnii  nniiee  sskkoońńcczzoonnaa  bbaarriieerrkkaa,,  aannii  nniicc  nniiee  zzrroobbiioonnee..  NNiiee  jjeesstt  jjeeddnnaa  ccaałłaa  rruurraa  ppoodd  mmoossttkkiieemm  

ttyyllkkoo  jjeesstt  zz  cczzęęśśccii  ii  oonnee  ssąą  ppoołłąącczzoonnee  ppiiaannkkąą  bbuuddoowwllaannąą..  BBoo  zz  zzeewwnnąąttrrzz  jjeesstt  łłaaddnniiee  

oottyynnkkoowwaannee,,  ttaamm  jjeesstt  zzaaddbbaannee,,  zzaabbeettoonnoowwaannee,,  tteeggoo  nniiee  wwiiddaaćć  ww  śśrrooddkkuu,,  aallee  ww  mmiięęddzzyycczzaassiiee  

ttaamm  mmiieesszzkkaańńccyy  zzrroobbiillii  zzddjjęęcciiee,,  jjaakkiiee  jjeesstt  wwyykkoonnaanniiee  ww  śśrrooddkkuu  tteeggoo  mmoossttkkaa..  

RRaaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk;;  ZZ  ffuunndduusszzuu  ssoołłeecckkiieeggoo,,  ppaattrrzzęę  nnaa  ttee  mmiieejjssccoowwoośśccii,,  kkttóórree  

zzaappllaannoowwaałłyy  nnaa  22001188  rrookk,,  88..000000  pprrzzeezznnaacczzyylliiśścciiee  nnaa  tteenn  ssttaaww??  

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  99..000000..  
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RRaaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk;;  99..000000  pprrzzeezznnaacczzyyłłaa  wwiioosskkaa  nnaa  tteenn  ssttaaww  ii  tteerraazz  ssttaaww  jjeesstt  

nniieesskkoońńcczzoonnyy  ii  zzaabbiieerraammyy  1155..000000..  MMooiimm  zzddaanniieemm  ttoo  nniiee  ww  ppoorrzząąddkkuu..  ZZoossttaawwiićć  ttrrzzeebbaa  ttee  

ppiieenniiąąddzzee..  

RRaaddnnaa  AAnnnnaa  GGóórrsskkaa;;  PPrroosszzęę  nnaa  nnaassttęęppnnąą  KKoommiissjjęę  MMiieenniiaa  pprrzzeeddssttaawwiićć  kkoosszzttoorryyss  ii  eewweennttuuaallnniiee  

pprroottookkóółł  ooddbbiioorruu  ttyycchh  pprraacc..    

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  WW  iinntteerrppeellaaccjjaacchh  bbyyłłoo  sskkłłaaddaannee  ii  nniiee  ddoossttaalliiśśmmyy..  

RRaaddnnaa  BBaarrbbaarraa  ŻŻeelliiźźnniiaakk;;  NNaa  oossttaattnniieejj  sseessjjii  sskkłłaaddaałłaamm  iinntteerrppeellaaccjjęę  zz  pprroośśbbąą  oo  pprrzzeeddssttaawwiieenniiee  

hhaarrmmoonnooggrraammuu  rróóżżnneeggoo  rrooddzzaajjuu  pprraacc,,  kkttóórree  mmaajjąą  bbyyćć  ddoo  wwyykkoonnaanniiaa  ww  22001188  rrookkuu..  DDoossttaałłaamm  

iinnffoorrmmaaccjjęę,,  żżee  bbuuddżżeett  jjeesstt  ttoo  bbuuddżżeett  zzaappllaannoowwaannyy  ii  tteerrmmiinn  rreeaalliizzaaccjjii  oossttaatteecczznnyy  jjeesstt  ddoo  

ggrruuddnniiaa,,  aallee  pprroosszzęę  PPaańńssttwwaa  wwiiaaddoommoo,,  żżee  jjeeżżeellii  rróóżżnnee  pprraaccee  ppllaannuujjeemmyy  ii  ooddnnoossiimmyy  ddoo  

wwyykkoonnaanniiaa  ssiięę  tteeggoo  ppllaannuu,,  mmaammyy  rroozzeezznnaanniiee,,  cczzyy  bbęęddzziieemmyy  ww  ssttaanniiee  zzrreeaalliizzoowwaaćć  ttee  wwsszzyyssttkkiiee  

zzaaddaanniiaa  cczzyy  tteeżż  nniiee..  TTaakk  ssaammoo  jjeeżżeellii  mmiieelliiśśmmyy  uujjęęttee  ww  ppllaanniiee  rreemmoonntt  ddaacchhuu  ww  BBaasszzyynniiee,,  jjeeżżeellii  

ssiięę  ookkaazzuujjee,,  żżee  oonn  jjeesstt  nniieeddoosszzaaccoowwaannyy  ttoo  wwiiaaddoommoo,,  żżee  nniiee  bbęęddzziiee  ssppeełłnniioonnyy  wwaarruunneekk,,  żżee  

mmoożżnnaa  bbyyłłoo  ww  ppeełłnnii  zzrreeaalliizzoowwaaćć  ttęę  iinnwweessttyyccjjęę,,  sskkoorroo  ssąą  ttyyllkkoo  śśrrooddkkii  zzaabbeezzppiieecczzoonnee  112200..000000..  

wwiięęcc  jjeeżżeellii  ccoośś  rroobbiimmyy  ttoo  rróóbbmmyy  ttoo  ddoobbrrzzee,,  ccookkoollwwiieekk  rroobbiimmyy,,  rróóbbmmyy  ttoo  ddoobbrrzzee..  WWiięęcc  

ddoosszzaaccoowwaaćć  ttoo,,  ookkrreeśślliićć  oodd  AA  ddoo  ZZ,,  żżeebbyy  ttee  śśrrooddkkii  eewweennttuuaallnniiee  zz  ttyycchh  wwoollnnyycchh  bbyyłłyy  

zzaabbeezzppiieecczzoonnee..  JJeeżżeellii  ttuuttaajj  ssoołłttyyss  wwssii  DDąąbbiiee  mmóówwii,,  żżee  mmaa  ddoobbrrąą  bbllaacchhęę,,  ttyyllkkoo  kkwweessttiiaa  

eewweennttuuaallnniiee  zzmmiiaannyy  tteejj  mmeemmbbrraannyy,,  kkttóórraa  jjeesstt  ppoodd  ssppooddeemm,,  aa  wwiięęcc  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa,,  

wwyymmiieenniieenniiaa  ttoo  tteeżż  ssąą  pprraaccee,,  kkttóórree  mmuussiimmyy  uujjąąćć  ppoo  pprroossttuu,,  żżeebbyy  nnaamm  ttoo  ddoobbrroo  kkttóórree  jjeesstt  ww  

śśrrooddkkuu,,  ttoo  jjeesstt  nnaapprraawwddęę  ppiięękknnaa  śśwwiieettlliiccaa,,  żżeebbyy  nnaamm  ttoo  nniiee  nniisszzcczzaałłoo..  SSwweeggoo  cczzaassuu  

uuppoommiinnaałłaamm  ssiięę  oo  ttee  ddwwaa  ssttaawwyy,,  bboo  tteeżż  jjeesstteemm  zzaaiinntteerreessoowwaannaa,,  jjeesstt  kkoonniieecc  mmaajjaa,,  wwiiaaddoommoo,,  żżee  

ww  zziimmiiee  ttaakkiicchh  pprraacc  tteeżż  nniiee  bbęęddzziiee  rroobbiioonnyycchh,,  cczzyysszzcczzeenniiaa  ssttaawwóóww..  AAllee  ssttaawwyy  ssąą  ddwwaa,,  oonnee  ssąą  

nnaa  nnaajjnniiżżsszzyymm  tteerreenniiee,,  śścciiąąggaajjąą  wwooddęę,,  kkttóórraa    pprrzzeecchhooddzzii  pprrzzeezz  wwiieeśś,,  ddaalleejj  ooddpprroowwaaddzzaa  rroowweemm  

ddęębbiiaańńsskkiimm  ddoo  JJeezziieerrzzyyccyy..  TTeeżż  mmiieelliiśśmmyy  sswweeggoo  cczzaassuu  iinnffoorrmmaaccjjęę,,  żżee  rroowwyy  ssąą  wwłłaassnnoośścciiąą  ttaakk  

jjaakkbbyy  rroollnniikkóóww  aallee  oonnee  nniiee  iiddąą  pprrzzeezz  ppoollaa,,  pprrzzeezz  ttyyppoowwąą  ccaałłąą  ddzziiaałłkkęę  rroollnniicczząą,,  ttyyllkkoo  ssąą  ppoo  

pprroossttuu  nnaa  ggrraanniiccyy..  AA  wwiięęcc  jjeeddeenn  rroollnniikk  zz  ddrruuggiimm  rroollnniikkiieemm,,  nniicc  ww  zzaassaaddzziiee  nniiee  bbęęddzziiee  ww  ppeełłnnii  

sszzeerrookkiieeggoo  rroowwuu,,  kkttóórryy  ooddpprroowwaaddzzaa  ttęę  wwooddęę  zzee  wwssii  cczzyyśścciiłł,,  ttyyllkkoo  jjaakkiieeśś  śśrrooddkkii  ttrrzzeebbaa  

zzaabbeezzppiieecczzyyćć,,  żżeebbyy  ttaa  wwooddaa  sscchhooddzziiłłaa,,  bboo  nnaapprraawwddęę  ttoo  jjeesstt  nnaajjnniiżżsszzyy  ppuunnkktt  nnaa  ttyymm  oobbsszzaarrzzee..    

NNaa  ssaallęę  oobbrraadd  ppoowwrróócciiłłaa  rraaddnnaa  RReeggiinnaa  GGrręębboosszz  

  

ZZ  rreesszzttąą  jjeeżżeellii  ooddnniieessiieemmyy  ssiięę  ddoo  hhiissttoorriiii  WWyysszzęęcciicc  ttoo  WWyysszzęęcciiccee  bbyyłłyy  oottoocczzoonnee  ffoossąą,,  kkttóórraa  

śścciiąąggaałłaa  wwooddęę..  ZZ  bbiieeggiieemm  llaatt  ttee  rroowwyy  zzaacczzyynnaajjąą  uulleeggaaćć  ddeewwaassttaaccjjii..  TTeerraazz  jjeesstt  aakkuurraatt  llaattoo  ttaakkiiee  

jjaakkiiee  mmaammyy,,  nniiee  mmaa  tteejj  wwooddyy  aallee  jjaakk  zzaacczznnąą  bbyyćć  ddeesszzcczzee  ttoo  zznnoowwuu    bbęęddąą  ppooddttooppyy..  BByyćć  mmoożżee  

jjaakkiieeśś  śśrrooddkkii  ttrrzzeebbaa  pprrzzeezznnaacczzyyćć  żżeebbyy  sskkoorroo  bbęęddąą  ddwwaa,,  ttoo  nniiee  ssąą  ooddrręębbnnee  ssttaawwyy,,  kkttóórree  ssąą  

oocczzkkaammii  wwooddnnyymmii,,  ttyyppoowwoo  ddllaa  rryybbaakkóóww  ii  rryybbyy  łłoowwiićć  ttyyllkkoo  ttoo  jjeesstt  pprrzzeejjśścciiee  pprrzzeezz  33--44  ssttaawwyy,,  

pprrzzeezz  ccaałłąą  wwiieeśś  ii  ooddpprroowwaaddzzeenniiee  tteeggoo  cciieekkuu  wwooddnneeggoo  ddoo  rroowwuu  ddęębbiiaańńsskkiieeggoo  ii  ddoo  JJeezziieerrzzyyccyy..  

AA  wwiięęcc  nniiee  mmoożżnnaa  ppoowwiieeddzziieećć,,  żżee  rroollnniikk  mmuussii  ssoobbiiee  uuddrroożżnniićć,,  kkiieeddyy  oonn  mmaa  nnaa  sswwooiimm  oobbrrzzeeżżuu  

ddzziiaałłkkii  tteenn  rróóww..  BBoo  aannii  oonn  zz  nniieeggoo  kkoorrzzyyśśccii  nniiee  mmaa..  WWiięęcc  ttoo  jjeesstt  ttaakkiiee  ccaałłoośścciioowwee,,  eewweennttuuaallnniiee  

ppoowwiinnnnoo  bbyyćć  ppooddeejjśścciiee..  CChhcciiaałłaabbyymm,,  żżeebbyy  eewweennttuuaallnniiee  jjaakkiiśś  zzaarryyss  ttyycchh  pprraacc  bbyyłł,,  żżeebbyyśśmmyy  ppoo  

pprroossttuu  nniiee  zzoossttaallii  nnaa  kkoonniieecc  rrookkuu  zz  ttaakkąą  ssyyttuuaaccjjąą,,  żżee  mmaammyy  8800  rroożżnnyycchh  zzaaddaańń  zzaappllaannoowwaannyycchh  aa  

ttyyllkkoo  ppóóźźnniieejj  bbęęddzziiee  iinnffoorrmmaaccjjaa,,  nniiee  wwyykkoonnaalliiśśmmyy  4400  bboo  ttaakkiiee  bbyyłłyy  mmoożżlliiwwoośśccii,,  bboo  rrookk  mmaa  

ttyyllkkoo  1122  mmiieessiięęccyy..  JJeeżżeellii  ppllaannuujjeemmyy  iilleeśś  ttyycchh  zzaaddaańń  ttoo  ppllaannuujjeemmyy  jjee  bboo  ppoo  ttoo,,  żżeeśśmmyy  

zzaappllaannoowwaallii  żżeebbyy  bbyyłłyy  zzrreeaalliizzoowwaannee,,  aa  nniiee  żżeebbyy  bbyyłłyy  cczzyymmśś  wwyymmyyśślloonnyymm..      

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  WW  ppeełłnnii  ppooppiieerraamm  ttoo  ccoo  PPaannii  ppoowwiieeddzziiaałłaa,,  tteeżż  

bbyymm  oocczzeekkiiwwaałł  nnaa  ppyyttaanniiee  ddoottyycczząąccee  hhaarrmmoonnooggrraammuu  pprraacc  ddeeccyyzzjjii..  

RRaaddnnaa  BBaarrbbaarraa  ŻŻeelliiźźnniiaakk;;  OOkkrreeśślloonnee  pprrzzeettaarrggii  bbęęddąą  rroozzssttrrzzyyggnniięęttee  tteeżż  bbęęddzziiee  iinnffoorrmmaaccjjaa  iillee  ttoo  

bbęęddzziiee  kkoosszzttoowwaaćć..  WWtteeddyy  mmoożżnnaa  ppllaannoowwaaćć  iinnnnee  śśrrooddkkii,,  nnaattoommiiaasstt  ttyyllkkoo  wwrrzzuuccaaćć  ddoo  kkoolleejjnneejj  

uucchhwwaałłyy  bbuuddżżeettoowweejj  zzmmiiaannyy  ii  kkoolleejjnnee  zzaaddaanniiaa  ttoo  cchhyybbaa  ddoo  nniicczzeeggoo  ttoo  nniiee  pprroowwaaddzzii..    
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PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  DDookkłłaaddnniiee..  JJeesstt  PPaannii  ssoołłttyyss  MMiicchhaallaakk,,  mmóówwiimmyy  

oo  SSmmooggoorrzzoowwiiee,,  wwiięęcc  żżeebbyy  nniiee  bbyyłłoo  zzaarrzzuuttóóww  zzee  ssttrroonnyy  ssoołłttyyssóóww,,  żżee  PPaańńssttwwoo  ssoołłttyyssii  nniiee  ssąą  

ttrraakkttoowwaannii  ppooddmmiioottoowwoo  nnaa  sseessjjaacchh  rraaddyy..    

RRaaddnnaa  BBaarrbbaarraa  ŻŻeelliiźźnniiaakk;;  CCoo  PPaannii  mmyyśśllii  oo  ttyymm  ssttaawwiiee  ww  SSmmooggoorrzzoowwiiee?? 

Sołtys sołectwa Smogorzów Wielki Emilia Michalak; Jeśli chodzi w ogóle o rowy, bo może 

od tego zacznę, wystąpiłam do Starostwa ze względu na to, że rów, który odprowadza wodę 

ze stawu, przechodzi przez nasze działki, nasze łąki, ale nie tylko, bo tam są też działki 

gminne, jak również ten rów ściąga wodę z pól. Także nie jest tak, że rolnicy bo przylegają 

pola. 

Radna Barbara Żeliźniak; Ja mówię o mnie. 

Sołtys sołectwa Smogorzów Wielki Emilia Michalak; Doprowadzone są dreny, które ten rów 

zbiera wodę z pól. Wystąpiłam do Starostwa o wyrażenie zgody na wyczyszczenie rowu i 

taką zgodę otrzymaliśmy, i jako właściciele tych działek, również rolnicy, będziemy się 

składać, żeby wyczyścić ten rów, bo on również odbierze wodę nam z tego stawu. Jeśli 

chodzi o oczyszczenie stawu, to że było zaplanowane 15.000, ja jako sołtys nie wiedziałam. 

Dowiedziałam się dopiero, jak staw był czyszczony. Natomiast na zebraniu wiejskim 

ustaliliśmy, zebranie wiejskie ustaliło, że część środków przeznaczymy na oczyszczenie 

stawu, ze względu na to, że on, tak jak pisałam kilka pism do gminy, że ten staw nie odbiera 

wody. Wiadomo, że jak jest mocna ulewa to on całkowicie nie odbierze wody, bo Smogorzów 

jest w dole i woda leci również z pól, zalewa posesje.  (…) . Zebranie wiejskie przeznaczyło 

na ten cel 9.000, tak mniej więcej wcześniej dochodziły do mnie głosy, że ktoś  wyczyści za 

6.000, tylko trzeba będzie żeby ktoś muł wywoził, więc zaplanowałam 9.000 na oczyszczenie 

tego stawu, żeby tą robotę zlecić, bo że ktoś z rolników wywiezie, to nie wiadomo kiedy 

będzie czyszczone i nie każdy ma czas. Więc zaplanowałam i staw został oczyszczony. 

Natomiast, jeśli chodzi o mostek, o rów, też zostało oczyszczone, zrobione to, ale już nie z 

naszych pieniędzy, bo nasze pieniądze 9.000 wystarczyły na oczyszczenie stawu. Staw jest 

oczyszczony, jest nieogrodzony, na pewno potrzebne są barierki, zabezpieczenie stawu, jak 

również barierki na mostku. Ja rozmawiałam też z Panią od funduszu sołeckiego i z Panią 

Wójt, że staw będzie zrobiony przez pracowników Zakładu Gospodarki, taką mam 

wiadomość. Natomiast, że jest tu 15.000, to się dowiedziałam dopiero, jak zaczęli, umowa 

była podpisana na środki z funduszu sołeckiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W takim razie ja też podtrzymuję ten wniosek 

Radnej Rafałko, żeby na razie póki zadanie nie zostanie całościowo skończone, ogrodzone, 

żeby nie rozpoczynać nowych zadań, póki tego jednego do końca nie skończymy, tak żeby 

wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni.  

Sołtys sołectwa Smogorzów Wielki Emilia Michalak; Jak będziemy czyścic rowy, to tam też 

są działki gminne. (...) A my w zakresie swoim własnym chcemy ten rów udrożnić, żeby i 

nasze łąki nie zamakały, nie były podmokłe jak również żeby odbierały tę wodę.  

Radna Anna Górska; Ja chciałam odnieść się jeszcze, bo Pan mnie Panie Bielecki obraził, 

jako jedną z radnych, która się za dużo może pyta. Proszę Państwa, Pani Sekretarz, chodzi o 

wypowiedź Pana sołtysa z Baszyna. Dlaczego nie było przedłożone radnym projektu, które 

świetlice zostają przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, projekt dotyczący remontu 

świetlic na naszym terenie? Nie widzę tutaj, w interpelacjach zapytałam, przed Komisją 

Mienia. Pani Wójt odpowiedziała, że przebudowa 3 świetlic:  Przyborów, Rudawa, Węgrzce, 

a gdzie jest świetlica w Baszynie? Świetlica w Rudawie, w Przyborowie i Węgrzcach 

funkcjonuje. Ludzie mają się gdzie spotkać. Radni w projekcie umieścili 120.000 budżetu, bo 

to było w poprzedniej kadencji i powinno było być realizowane. I dzisiaj Pani Sekretarz ta 

świetlica powinna być zrobiona, nie tylko dach, tylko włączona do Urzędu Marszałkowskiego 

o dotację i całościowo, pod klucz. Tak jak to było w Orzeszkowie, tak jak to było w 

Smogorzowie, tam były inne jeszcze dotacje, ale ta najbardziej znacząca była z Urzędu 
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Marszałkowskiego. I dzisiaj Panie Bielecki, ja nie mam orientacji, ja dostaję fakt dokonany. 

Bo gdyby z nami, ze mną rozmawiano, gdyby na Komisji Oświaty, jak to było w poprzednich 

kadencjach, przedstawiało się projekty, to bym to co teraz artykułuje powiedziała. I byśmy się 

wszyscy zastanowili, jaka jest podstawa tego, że tu są te świetlice i 4 nowe: Konary, Iwno, 

Białawy Wielkie i Grzeszyn. Więc to jest fakt dokonany. Dostałam już informację, kiedy to 

zostało wysłane. Tak być nie może proszę Państwa. No taki dokładnie przykład. Jest 120.000 

wkładu własnego, dodałby Urząd Marszałkowski i jest pięknie. Dziękuję. A nie rozbudowa 

(…)  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Myślę, że Pani radna doskonale podsumowała, 

Panie sołtysie pod rozwagę te słowa, w jakich warunkach my musimy pracować, może  

rzeczywiście ten odbiór potem nie jest taki, jak Pan by sobie życzył, ale sam Pan widzi, że nie 

mamy bardzo często wszystkich informacji. To poddaję wniosek pod głosowanie Radnej 

Rafałko, żeby nie rezygnować z zadania Modernizacja stawu w Smogorzowie Wielkim, 

zapytam Pani Skarbnik na wszelki wypadek, czy to ogrodzenie stawu, powinniśmy rozszerzyć 

nazwę tego zadania? Modernizacja stawu wraz z ogrodzeniem?  

Skarbnik Gminy Wińsko Anna Kupczyk; Może zostać. 

Radna Jolanta Rafałko; Pani Paulina Rudnicka mówiła, że Modernizacja stawu i w to 

wchodzi otoczenie stawu i ogrodzenie.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli nazwa zostałaby bez zmian i kwota 

również do momentu zakończenia całej inwestycji. Kto z Państwa jest za tym, żeby 

zostawić w budżecie zadanie „Modernizacja stawu w Smogorzowie Wielkim” z kwotą 

15.000, proszę o podniesienie ręki.  
 

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

99  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  44  rraaddnnyycchh 
 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Chciałbym się zapytać, bo ten temat został  

wywołany przez sołtysa Baszyna i radnego Tolisza. Czyli ta rezerwa ogólna dział 750 

rozdział 75023, Pani Skarbnik, jaka kwota jest w tym momencie tam zapisana, to jest 

rezerwa, z której opłacane są w tym momencie ogłoszenia w Wiadomościach Lubińskich, 

tak?  

Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Z działu rezerwy, zostało przeniesione na 75023 ta kwota na 

te ogłoszenia.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem i te ogłoszenia, to jest dokładnie 

kwota jaka? 

Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; 20.000 było przeniesione, nie pamiętam dokładnie. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, a na rezerwie w takim razie jaka 

kwota została? 

Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo innymi 

zarządzeniami, też z  rezerwy były już zdejmowane pieniądze. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy moglibyśmy to jakoś ustalić, czy potrzebuje 

Pani więcej czasu? 

Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Musiałabym zarządzenia przeglądać, jakie dokładnie były 

zmiany. Ale rezerwa zgodnie z ustawą jest do dyspozycji Wójta.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dokładnie, ale to radni decydują o jej 

wysokości. 

Na sali zapanował gwar, nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi 
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Mecenas Mateusz Chlebowski; Musiałby Wójt mieć inicjatywę uchwałodawczą w tym 

zakresie. Bez inicjatywy uchwałodawczej w tym zakresie nie można dokonywać żadnych 

zmian w uchwale budżetowej, które tą inicjatywą nie są objęte. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Mecenasie, już kilkakrotnie słyszeliśmy tą 

Pana interpretację i też się kilkakrotnie nie potwierdziła ta Pana interpretacja. Rozumiem, że 

Pan musi w ten sposób mówić, ale ja przypominam w jaki sposób były środki zabezpieczone 

np. na drogę w Dąbiu. Tej inicjatywy uchwałodawczej Wójt również nie przedstawiła, 

Regionalna Izba Obrachunkowa nie zakwestionowała tych środków. Nie musi Pan czytać. 

Jeżeli mamy w tym momencie zmianę budżetu, jeżeli nie dokonujemy zwiększenia deficytu 

tego budżetu, to radni mogę w granicach tych środków, te środki dowolnie przekładać. Jeżeli 

ta inicjatywa Wójta jest potrzebna w momencie, kiedy doprowadziłoby takie działanie do 

zwiększenie deficytu, a w tym momencie do tego na pewno nie prowadzi. Jeżeli radni 

zdecydowaliby, że te środki, które są przeznaczone w tym momencie na ogłoszenia w 

Wiadomościach Lubińskich, czyli te które zostały na rezerwie ogólnej oraz zostały 

przeniesione do tego paragrafu 75023 zostałyby przeznaczone na dokończenie remontu 

świetlicy w Baszynie. Ja składam w tym momencie taki wniosek formalny. Mój wniosek jest 

taki, żeby pozostałe środki, które są zabezpieczone w rezerwie ogólnej oraz te które zostały 

przekazane z rezerwy ogólnej na ogłoszenia w Wiadomościach lubińskich, zostały 

przekazane, zabezpieczone na zadanie „ Modernizacja świetlicy w Baszynie” 

Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Umowa na remont świetlicy w Baszynie została już 

podpisana, teraz wykonawca powinien złożyć wniosek o rozszerzenie prac, czy tym podobne. 

Radny Stanisław Tolisz; A my zabezpieczmy pieniądze na ten cel. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zabezpieczymy środki, przypominam, że już 

niedługo w sierpniu czy na początku września odbędą się dożynki gminne w Baszynie i nie 

możemy pozwolić sobie na to, że miejscowość reprezentacyjna w tym momencie, gdzie 

wszyscy zjadą , będzie wyglądała tak jak przed czterema laty albo jeszcze gorzej. Ten remont 

musi zostać dokończony. 

Radny Józef Kaczmarek; Pani Sekretarz, my tu mamy sołtysa z tej miejscowości który jest 

gospodarzem tej miejscowości, który akurat jest w tym temacie i twierdzi że rozmawiał, że 

brakuje 30.000. Ja nie mam podstaw, żeby nie wierzyć sołtysowi. 

Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Ja też nie.  

Radny Józef Kaczmarek; Dlatego jeżeli te 30.000 jest taka możliwość,  ściągnąć z tej Gazety 

Lubińskie, przeznaczyć na to, jak najbardziej.  

Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Rezerwa jest do dyspozycji Wójta, jak Wójt już przeniósł tą 

rezerwę na tą gazetę, to w jaki sposób możemy jeśli umowa została podpisana? 

Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa i teraz właśnie to o czym mówiliśmy. Przez dwa 

lata nic nie wiedzieliśmy, teraz chcemy się coś dowiedzieć, to jesteśmy atakowani z każdej 

strony. W Gazecie Lubińskiej przez naszych kolegów, tu przez sołtysów. Proszę Państwa, wy 

nam nie zakneblujecie ust. Ja będę się pytał, po to jestem wybrany przez mieszkańców. Ja 

reprezentuję tu mieszkańców, chcę wiedzieć konkretnie na co te pieniądze idą. Czy to jest 

źle? Pytam się, czy to jest źle? Mi się wydaje, że to jest bardzo dobrze. Wracając do 

wypowiedzi Pani Górskiej, tak to prawda w poprzednich kadencjach o wszystkim byliśmy 

informowani, czy był Wójt Mirytiuk, czy Olejniczak. Byliśmy informowani, jakie świetlice 

będą  w danym roku budżetowym remontowane, na jakie będą składane wnioski. Proszę 

powiedzieć, kto z was wiedział jakie będą składane wnioski, na jakie świetlice? Nikt. Ja 

myślałem, że tylko ja może jestem takim radnym, że faktycznie niekompetentny, o niczym 

nie wiem. Nikt. I my się nie możemy odezwać? My nie możemy zapytać się? Proszę Państwa 

to naprawdę, to że sołtysi nie przychodzą, faktycznie nic nie wiecie, może faktycznie z naszej 

strony, ja też czasami troszkę mówię tak emocjonalnie, to przepraszam. Ale ja nie jestem 

temu też winien, też winien temu jest ten aparat, urząd, że nie informują nas. My nie możemy 
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faktycznie o niczym się dowiedzieć. Zakneblować, opisać, radni, Pani Wójt ma prawo 

zwolnić tego, przyjmuje. Co to jest? Ja nie mam prawa stanąć w obronie kierownika czy 

dyrektora szkoły? Mam takie prawo i z tego prawa będę zawsze korzystał.  

Radna Anna Górska; Proszę Państwa, ja chciałam dodać, że to otrzymałam teraz a ja proszę 

Pani Sekretarz sięgnąć do protokołów, do moich pytań. Które świetlice? Jakie świetlice będą 

remontowane, dane do urzędu? To w pewnym miejscu zironizowano mnie. Ja pytałam o to 

już kilka razy i nie dostałam odpowiedzi. To jest w protokołach i można to sprawdzić.    

Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Pani radna, dostała Pani odpowiedź na piśmie.  

Radna Anna Górska; Ale teraz, tak. O nią się oparłam teraz, ale ja mówię wcześniej. Kilka 

razy pytałam. 

Radna Regina Grębosz; Ja myślę, że tak samo mówicie, że Pani Wójt krzyczy na nas radnych, 

że nas knebluje, w tym momencie tak samo krzyczycie na sołtysów. 

Radna Grębosz zwracając się do radnego Kaczmarka powiedziała; Przed chwilą drwiłeś, 

drwiąco mówiłeś, pewnie tam się zapisało, do Pana Tolisza przeproś, przeproś.  A Pan Tolisz 

co mówił? Ja tu siedzę. To jest przykro, bo po 12 latach sołtysowania, jeszcze dłuższą masz 

kadencję, żeby tak do sołtysów? Sołtysom chodzi o to, żeby ich nie obrażać. 

Radny Stanisław Tolisz; Proszę Państwa, oczywiście  ja nie chciałem obrazić sołtysów, moje 

słowa tylko dotyczyły tego, że siedzą cicho. W poprzedniej sesji to co powiedziałem, sołtysi 

czy wy żeście wiedzieli o tym, że poszły takie pieniądze na tą gazetę? Nie, nic żeście nie 

wiedzieli. I powiedziałem, że wstyd mi za was. Wtedy tak powiedziałem, to są  moje słowa, 

oczywiście. A dzisiaj konsekwencją tego co powiedziałem, może trochę za dużo ale to są 

nerwy, niestety, bo powinienem wiedzieć o wszystkim, to co radny Kaczmarek mówi, o 

pieniądzach, które są wydawane powinienem wiedzieć a nie wiem. I wy macie do nas jeszcze 

pretensje, że my się staramy coś dowiedzieć? Ja sobie tego nie wyobrażam. 

Mecenas Mateusz Chlebowski; Wrócę do rezerwy jedną kwestię, art. 222 ustawy o finansach 

publicznych , zmniejszając rezerwę proszę mieć na uwadze, że ustęp 1 tego przepisu mówi, że 

w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie 

niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Czyli zmniejszenie nie może 

spowodować, że ta rezerwa będzie niższa niż 0,1% wydatków budżetu. Wtedy byłoby to 

naruszeniem tego artykułu 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. A nie wiem na jakim 

poziomie ona była przy uchwalaniu budżetu. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; 41.000zł. Czyli 4.100, to jest troszeczkę ponad 

1%, jeżeli budżet w granicach 38.000.000. 

Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; 39 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; 39, więc około 4.000zł to jest 0,1%. 

Mecenas Mateusz Chlebowski; 40.000 to jest 0,1. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; 4.000 to jest 0,1. 40.000 to jest 1. 

Radna Barbara Żeliźniak; To nie jest 1 tylko 0,1. 

Skarbnik Gminy Anna Kupczyk;0,1 to jest 40.000. 

Radny Stanisław Tolisz; I te pieniądze możemy wydać na gazety? 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Szanowni Państwo, 5 minut przerwy, żeby 

uściślić te kwoty. 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  ooggłłoossiiłł  pprrzzeerrwwęę  

PPrrzzeerrwwaa  1155
0088

--1155
1144

  

PPoo  zzaakkoońńcczzeenniiuu  pprrzzeerrwwyy  nnaa  ssaallii  nniieeoobbeeccnnyy  rraaddnnyy  MMaacciieejj  KKiiaałłkkaa,,  rraaddnnyy  LLeecchh  PPaawwłłoowwsskkii,,  

rraaddnnaa  RReeggiinnaa  GGrręębboosszz,,  rraaddnnyy  RRyysszzaarrdd  KKiissiieelleewwiicczz  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSkkłłaaddaamm  wwnniioosseekk  żżeebbyy  kkwwoottęę  3300..000000zzłł  zz  

rroozzddzziiaałłuu  7755002233  zzaabbeezzppiieecczzyyćć  nnaa  zzaaddaanniiee  rreemmoonntt  śśwwiieettlliiccyy  ww  BBaasszzyynniiee..  

  



13 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb-  poddał pod  głosowanie złożony wniosek. 

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych,  za  wnioskiem w tej sprawie głosowało   

88  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałł  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  11  rraaddnnyy  
  

NNaa  ssaallęę  oobbrraadd  ppoowwrróócciiłł  rraaddnnyy  LLeecchh  PPaawwłłoowwsskkii,,  rraaddnnaa  RReeggiinnaa  GGrręębboosszz  

  

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  DDrruuggii  wwnniioosseekk,,  zzmmnniieejjsszzeenniiee  wwyyddaattkkóóww  mmaajjąąttkkoowwyycchh  oo  kkwwoottęę  

3300..000000,,  żżeebbyy  zzoossttaawwiićć  nnaa  ttyymm  ssaammyymm  ppaarraaggrraaffiiee  kkttóórryy  bbyyłł,,  jjeeżżeellii  cchhooddzzii  oo  rroowwyy..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  MMeelliioorraaccjjee  wwooddnnee??  

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  TTaakk..  

  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb-  poddał pod  głosowanie złożony przez 

radną Jolantę Rafałko wniosek. 

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 11 radnych,  za  wnioskiem w tej sprawie głosowało   

88  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  33  rraaddnnyycchh 
 

NNaa  ssaallęę  oobbrraadd  ppoowwrróócciiłł  rraaddnnyy  MMaacciieejj  KKiiaałłkkaa,,  rraaddnnyy  RRyysszzaarrdd  KKiissiieelleewwiicczz  

  

GGłłooss  zzaabbrraałł  RRaaddnnyy  MMaacciieejj  KKiiaałłkkaa;;  PPrroosszzęę  PPaańńssttwwaa,,  pprrzzyyssłłuucchhuujjąącc  ssiięę  tteejj  nnaasszzeejj  wwssppóóllnneejj  

ddyysskkuussjjii  uuwwaażżaamm,,  zzee  nnaajjłłaattwwiieejj  jjeesstt  oossąąddzzaaćć  kkooggoośś,,  ((……))  uuwwaażżaamm,,  żżee  ssaammii  ppooppeełłnniilliiśśmmyy  bbłłąądd  

jjuużż  ww  cchhwwiillii  uucchhwwaallaanniiaa  bbuuddżżeettuu,,  nnaawweett  ccooffnnąąłłbbyymm  ssiięę  ddoo  mmoommeennttuu  pprraacc  ww  kkoommiissjjii  

bbuuddżżeettoowweejj  pprrzzyy  zzaałłoożżeenniiaacchh  bbuuddżżeettuu  nnaa  rrookk  22001188..  PPaammiięęttaamm  ttąą  śśwwiieettlliiccęę  ww  BBaasszzyynniiee,,  bbyyłłoo  

pprrzzeeddtteemm  mmóówwiioonnee  oo  110000..000000,,  ddoołłoożżyymmyy  2200..000000  ii  wwyysszzłłoo  112200..000000  nnaa  rreemmoonntt  ii  ttaakkąą  kkwwoottęę  

pprrzzeeggłłoossoowwaalliiśśmmyy..  DDllaacczzeeggoo  uuwwaażżaamm,,  żżee  bbyyłł  ppooppeełłnniioonnyy  ttoottaallnnyy  bbłłąądd??  PPoo  pprroossttuu  nniiee  

pprraaccoowwaalliiśśmmyy  nnaa  kkoonnkkrreettaacchh,,  nniiee  bbyyłłoo  wwyycceennyy,,  nniiee  bbyyłłoo  zzaakkrreessuu  rroobbóótt,,  mmyy  ppoo  pprroossttuu  

aammaattoorrzzyy,,  nniiee  mmoożżeemmyy  wwiieeddzziieećć  iillee  ccoo  kkoosszzttuujjee..  TTaakk  ssaammoo  ppaaddłłaa  kkwwoottaa  nnaa  bbuuddoowwęę  cchhooddnniikkaa  

ww  WWiińńsskkuu,,  iillee??  2200..000000..  HHuurraa  ppoosszzłłoo  2200..000000..  OOkkaazzaałłoo  ssiięę,,  żżee  ssttaarrcczzyyłłoo  nnaa  33//44  cchhooddnniikkaa,,  11//44  

cchhooddnniikkaa  jjeesstt  nniieezzrroobbiioonnaa,,  nniieesskkoońńcczzoonnaa,,  bboo  tteeżż  nniiee  bbyyłłoo  żżaaddnneejj  kkaallkkuullaaccjjii..  ((……))  II  ddllaatteeggoo  

tteerraazz  jjuużż  jjeesstt  cciięężżkkoo  mmooiimm  zzddaanniieemm  wwrróócciićć  bboo  ppoo  pprroossttuu  ww  BBaasszzyynniiee  zzoossttaałł  ooggłłoosszzoonnyy  

pprrzzeettaarrgg,,  zzggłłoossiiłłyy  ssiięę  rroożżnnee  ppooddeejjrrzzeewwaamm  ffiirrmmyy  ii  zzoossttaałłaa  wwyybbrraannaa,,  nniiee  wwiieemm,,  nnaajjttaańńsszzaa,,  mmoożżee  

jjeeddnnaa  zz  nnaajjnniiżżsszzyycchh,,  ffiirrmmaa  kkttóórraa  nnaajjnniiżżeejj  ssttaawwiiaałłaa  wwaarrttoośśćć  wwyykkoonnaanniiaa  zzaaddaanniiaa  aallee  ppoo  pprroossttuu  

uuwwaażżaamm,,  żżee  zzoossttaałłoo  ttoo  zzrroobbiioonnee  ppoodd  jjaakkąąśś  wwyycceennęę,,  ppoodd  zzaakkrreess  rroobbóótt..  TTeerraazz  jjeeżżeellii  ttrrzzeebbaa  

bbyyłłoobbyy  ddoołłoożżyyćć  jjaakkbbyy  ssiięę  cchhcciiaałłoo  ppoo  kkoolleeżżeeńńsskkuu  żżeebbyy  ttoo  bbyyłłoo  sskkoońńcczzoonnee,,  ttoo  mmoożżeemmyy  wwyyllaaćć  

ddzziieecckkoo  zz  kkąąppiieelląą..  BBoo  nnaassttęęppnnii  wwyykkoonnaawwccyy,,  kkttóórrzzyy  sskkłłaaddaallii  ooffeerrttęę  ttoo  ppoowwiieeddzząą,,  żżee  oonnii  ttoo  uujjęęllii  

ww  ttyymm  sswwooiimm  kkoosszzttoorryyssiiee  ii  ddllaatteeggoo  oonnii  zzaawwyyżżyyllii  tteenn  kkoosszzttoorryyss..  MMoożżee  bbyyćć  ttaakk,,  żżee  ssaammii  ssoobbiiee  

ssttrrzzeelliimmyy  ww  ppiięęttęę..      

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  PPrrzzyyppoommnnęę,,  żżee  pprrzzeeggłłoossoowwaalliiśśmmyy  ttrrzzyy  wwnniioosskkii..  

ZZoossttaawwiiaammyy  zzaaddaanniiee  MMeelliioorraaccjjee  wwooddnnee  zzoossttaawwiiaammyy  kkwwoottęę  3300..000000..  ZZaaddaanniiee  iinnwweessttyyccyyjjnnee  

MMooddeerrnniizzaaccjjaa  ssttaawwuu  ww  SSmmooggoorrzzoowwiiee  WWiieellkkiimm,,  zzoossttaajjee  ww  kkwwoocciiee  1155..000000zzłł,,  rroozzuummiieemm,,  żżee    ww  

ttyymm  mmoommeenncciiee  nniiee  mmaa  nnoowweeggoo  zzaaddaanniiaa  iinnwweessttyyccyyjjnneeggoo,,  ttoo  jjeesstt  rróówwnnoozznnaacczznnee  zz  ttyymm..  

DDooddaattkkoowwoo  zz  rroozzddzziiaałłuu  7755002233  pprrzzeezznnaacczzaammyy  kkwwoottęę  3300..000000  zzłł  nnaa  rreemmoonntt  śśwwiieettlliiccyy  ww  

BBaasszzyynniiee..  

  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb-  poddał pod  głosowanie projekt uchwały  

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

88  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  55  rraaddnnyycchh  
  

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

  

NNaassttęęppnniiee  PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  zzwwrróócciiłł  ssiięę  oo  zzmmiiaannęę  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd..  PPoo  ppuunnkkcciiee    88..  

PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  nniieeuuddzziieelleenniiaa  WWóójjttoowwii  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  aabbssoolluuttoorriiuumm    zz  ttyyttuułłuu  

wwyykkoonnaanniiaa  bbuuddżżeettuu    zzaa  22001177  rrookk..  wwpprroowwaaddzzeenniiee  ppuunnkkttuu    PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  

ppooddzziiaałłuu  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  nnaa  ssttaałłee  oobbwwooddyy  ggłłoossoowwaanniiaa,,  uussttaalleenniiaa  iicchh  nnuummeerróóww,,  ggrraanniicc  oorraazz  

ssiieeddzziibb    oobbwwooddoowwyycchh  kkoommiissjjii  wwyybboorrcczzyycchh.. 

 

Przewodniczący Rady Michał Gołąb  poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku 

obrad o projekt uchwały w sprawie ppooddzziiaałłuu  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  nnaa  ssttaałłee  oobbwwooddyy  ggłłoossoowwaanniiaa,,  

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

W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad  głosowało 

13 radnych (jednogłośnie).  
  

Porządek obrad ze zmianami: 

11..  Otwarcie sesji. 

22..  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

33..  Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji. 

44..  Informacje i komunikaty. 

55..  Dyskusja sołtysów. 

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

77..  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Wińsko za rok 2017. 

88..  Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Wińsko absolutorium  z tytułu 

wykonania budżetu  za 2017 rok. 

99..  Podjęcie uchwały w sprawie ppooddzziiaałłuu  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  nnaa  ssttaałłee  oobbwwooddyy  ggłłoossoowwaanniiaa,,  

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

1100..  Interpelacje, zapytania  oraz wolne wnioski. 

1111..  Zakończenie sesji Rady Gminy.  

  

AAdd..  77  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAATTWWIIEERRDDZZEENNIIAA  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIAA  

FFIINNAANNSSOOWWEEGGOO  OORRAAZZ  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIAA  ZZ  WWYYKKOONNAANNIIAA  BBUUDDŻŻEETTUU    GGMMIINNYY  

WWIIŃŃSSKKOO  ZZAA  RROOKK  22001177..  

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

  

NNiiee  ppooddjjęęttoo  ddyysskkuussjjii..  

OObbrraaddyy  sseessjjii  ooppuuśścciiłłaa  rraaddnnaa  KKrryyssttyynnaa  TTeerreesszzkkiieewwiicczz  

  

STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU 

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb-  poddał pod  głosowanie projekt uchwały  

w tej sprawie. 

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie głosowało   

55  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  77  rraaddnnyycchh  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  ssttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa  zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa..    
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AAdd..  88  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  NNIIEEUUDDZZIIEELLEENNIIAA  WWÓÓJJTTOOWWII  GGMMIINNYY  

WWIIŃŃSSKKOO  AABBSSOOLLUUTTOORRIIUUMM  ZZ  TTYYTTUUŁŁUU  WWYYKKOONNAANNIIAA  BBUUDDŻŻEETTUU  ZZAA  22001177  RROOKK  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  PPaańńssttwwoo  rraaddnnii  zzaappoozznnaallii  ssiięę  zzee  sspprraawwoozzddaanniieemm  

ffiinnaannssoowwyymm,,  sspprraawwoozzddaanniieemm  zz  wwyykkoonnaanniiaa  bbuuddżżeettuu  zzaa  rrookk  22001177,,  iinnffoorrmmaaccjjąą  oo  ssttaanniiee  mmiieenniiaa  

kkoommuunnaallnneeggoo  oorraazz  ooppiinniiąą  RReeggiioonnaallnneejj  IIzzbbyy  OObbrraacchhuunnkkoowweejj  ww  sspprraawwiiee  wwyykkoonnaanniiaa  bbuuddżżeettuu  

GGmmiinnyy  zzaa  rrookk  22001177..  PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  jjeesstt  aauuttoorrssttwwaa  rraaddnnyycchh,,  ggddyyżż  PPaannii  WWóójjtt  nniiee  rraacczzyyłłaa  

pprrzzyyggoottoowwaaćć  zzggooddnniiee  zz  uucchhwwaałłąą  KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj  ii  rraaddnnii  mmuussiieellii  ggoo  pprrzzyyggoottoowwaaćć,,  ddllaatteeggoo  

zzggłłaasszzaamm  wwnniioosseekk  oo  zzmmiiaannęę,,  ddooppiissaanniiee  ww  ppuunnkkcciiee  55,,  ppoonniieewwaażż  nnaa  ddzziieeńń  sskkłłaaddaanniiaa  ttaammtteeggoo  

wwnniioosskkuu,,  nniiee  mmiieelliiśśmmyy  ooppiinniiii  RReeggiioonnaallnneejj  IIzzbbyy  OObbrraacchhuunnkkoowweejj  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu  oo  wwnniioosskkuu  

KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj,,  wwiięęcc  ddllaatteeggoo  sskkłłaaddaamm  wwnniioosseekk  oo  ttoo,,  żżeebbyy  ddooppiissaaćć  ppkktt  55  ooppiinniiąą  

RReeggiioonnaallnneejj  IIzzbbyy  OObbrraacchhuunnkkoowweejj  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu  oo  wwnniioosskkuu  KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj..  PPuunnkktt  55  

zzoossttaajjee  ppkktt  66..  

  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb-  poddał pod  głosowanie wniosek w tej 

sprawie  

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych,  za  wnioskiem  w tej sprawie głosowało   

88  rraaddnnyycchh,,    wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  44  rraaddnnyycchh  
  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąą;;  KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa  ww  ddnniiuu  88  mmaajjaa  22001188rr  ppoo  

zzaappoozznnaanniiuu  ssiięę  zzee  sspprraawwoozzddaanniieemm  ffiinnaannssoowwyymm  GGmmiinnyy  zzaa  rrookk  22001177,,  sspprraawwoozzddaanniieemm  WWóójjttaa    zz  

wwyykkoonnaanniiaa  bbuuddżżeettuu,,  iinnffoorrmmaaccjjąą  oo  ssttaanniiee  mmiieenniiaa  GGmmiinnyy  oorraazz  ooppiinniiąą  RReeggiioonnaallnneejj  IIzzbbyy  

OObbrraacchhuunnkkoowweejj  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu,,  nneeggaattyywwnniiee  zzaaooppiinniioowwaałłaa  wwyykkoonnaanniiee  bbuuddżżeettuu    GGmmiinnyy  zzaa  rrookk  

22001177  ii  wwyyssttąąppiiłłaa  zz  wwnniioosskkiieemm  oo  nniieeuuddzziieelleenniiee  aabbssoolluuttoorriiuumm  ddllaa  WWóójjttaa  GGmmiinnyy..    

  

NNaassttęęppnniiee  PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo  ooddcczzyyttaałłaa  ooppiinniięę  ii  uucchhwwaałłęę  

KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj  ww  sspprraawwiiee  wwnniioosskkuu  oo  nniieeuuddzziieelleenniiee  aabbssoolluuttoorriiuumm  WWóójjttoowwii  GGmmiinnyy  

WWiińńsskkoo  zzaa  22001177  rrookk..  

  

NNaassttęęppnniiee  PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  ooddcczzyyttaałł  uucchhwwaałłęę  nnrr  IIVV//111133//22001188  SSkkłłaadduu  OOrrzzeekkaajjąącceeggoo  

RReeggiioonnaallnneejj  IIzzbbyy  OObbrraacchhuunnkkoowweejj  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu    zz  ddnniiaa  2233  mmaajjaa  22001188  rrookkuu    ww  sspprraawwiiee  ooppiinniiii  

oo  wwnniioosskkuu  KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  ww  sspprraawwiiee  nniieeuuddzziieelleenniiaa  aabbssoolluuttoorriiuumm  

WWóójjttoowwii  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  zzaa  22001177  rrookk..  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  ppoopprroossiiłł  oo  ddyysskkuussjjęę..  

  

GGłłooss  zzaabbrraałł  rraaddnnyy  MMaacciieejj  KKiiaałłkkaa,,  kkttóórryy  pprrzzeeddssttaawwiiłł  oocceennęę  ssttaannoowwiisskkaa  zzaawwaarrtteeggoo  ww  uucchhwwaallee  

KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj    RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  zz  ddnniiaa  88..0055..22001188rr..  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  ooggłłoossiiłł  pprrzzeerrwwęę  

PPrrzzeerrwwaa  1155
5500

--1155
5555

  

PPoo  zzaakkoońńcczzeenniiuu  pprrzzeerrwwyy  nnaa  oobbrraaddyy  sseessjjii  nniiee  ppoowwrróócciiłł  rraaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąą;;  SSzzaannoowwnnii  PPaańńssttwwoo,,  wwppłłyynnęęłłaa  ddoo  mmnniiee  oocceennaa  

ssttaannoowwiisskkaa  zzaawwaarrtteeggoo  ww  uucchhwwaallee  KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj  ppooddppiissaannaa  pprrzzeezz  ppiięęcciiuu  rraaddnnyycchh,,  nnaa  55  

ssttrroonnaacchh  jjeesstt  ttoo  ddoossyyćć  sszzcczzeeggóółłoowwoo  ooppiissaannee  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm,,  żżee  ttyycchh  iinnffoorrmmaaccjjii  jjeesstt  ttaakk  dduużżoo  

ii  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm,,  żżeebbyy  rraaddnnii  mmiieellii  jjaakk  nnaajjlleeppsszząą  iinnffoorrmmaaccjjęę  nnaa  tteemmaatt  jjaakkąą  ddeeccyyzzjjęę  ppooddjjąąćć,,  

oorraazz  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm,,  żżee  nnaa  ddzziissiieejjsszzeejj  sseessjjii  nniiee  mmaa  PPaannii  WWóójjtt,,  sskkłłaaddaamm  wwnniioosseekk  oo  pprrzzeerrwwęę  ww  

oobbrraaddaacchh  ddoo  44  cczzeerrwwccaa  ddoo  pprrzzyysszzłłeeggoo  ppoonniieeddzziiaałłkkuu,,  ddoo  ggooddzziinnyy  1166..0000..  żżeebbyyśśmmyy  wwrróócciillii  ddoo  
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oobbrraadd  sseessjjii,,  żżeebbyy  kkaażżddyy  zz  rraaddnnyycchh  mmóóggłł  ssiięę  zz  ttyymm  zzaappoozznnaaćć,,  żżeebbyy  bbyyłłaa  PPaannii  WWóójjtt,,  żżeebbyy  

rróówwnniieeżż  mmooggłłaa  ssiięę  ooddnniieeśśćć..  

MMeecceennaass  MMaatteeuusszz  CChhlleebboowwsskkii;;  MMóóggłłbbyymm  jjeesszzcczzee  ppóókkii  ssąą  wwsszzyyssccyy  rraaddnnii  ppoorroossiićć??  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąą;;  WW  tteejj  sspprraawwiiee??  

MMeecceennaass  MMaatteeuusszz  CChhlleebboowwsskkii;;  WW  kkwweessttiiii  BBaasszzyynnaa..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąą;;  TToo  zzaa  mmoommeenntt..  WW  rraammaacchh  sseessjjii??  

SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa;;  TTaakk..  

NNaa  ssaallii  zzaappaannoowwaałł  ggwwaarr  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąą;;  SSzzaannoowwnnii  PPaańńssttwwoo,,  ttrrzzyymmaajjmmyy  ssiiee  ppoorrzząąddkkuu,,  

zzaarraazz  ttaa  iinnffoorrmmaaccjjęę  kkttoo  bbęęddzziiee  cchhcciiaałł  ttoo  uussłłyysszzyy..  WWnniioosseekk  oo  zzwwoołłaanniiee  pprrzzeerrwwyy,,  PPaanniiee  

MMeecceennaassiiee  ggłłoossuujjeemmyy  nnaadd  ttyymm  wwnniioosskkiieemm  cczzyy  ooggłłaasszzaamm  pprrzzeerrwwęę  ddoo  ppoonniieeddzziiaałłkkuu??  

MMeecceennaass  MMaatteeuusszz  CChhlleebboowwsskkii;;  PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  ooggłłaasszzaa..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąą;;  WW  ttaakkiimm  rraazziiee  ooggłłaasszzaamm  pprrzzeerrwwęę,,  ssppoottyykkaammyy  ssiięę  

ww  pprrzzyysszzłłyy  ppoonniieeddzziiaałłeekk  44  cczzeerrwwccaa  oo  ggooddzziinniiee  1166..0000.. 

 

Przewodniczący Rady ooggłłoossiiłł    pprrzzeerrwwęę  ww  oobbrraaddaacchh  ddoo  44  cczzeerrwwccaa  bbrr..  ddoo  ggooddzziinnyy  1166..0000  

  

  OObbrraaddyy  zzaakkoońńcczzoonnoo  1155..5588  

  
 

Protokołowała: Barbara Sagan 

 


