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Protokół nr 58/2018
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 28 maja 2018 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1415 .
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.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
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.
Ad.2
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wińsko za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Wińsko absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok.
9. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
10. 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).
Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z PORZEDNIEJ SESJI.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że protokół był do wglądu w
biurze rady gminy, był również wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący zgłosił poprawkę do protokołu dotyczącą godziny rozpoczęcia sesji, zamiast
godziny 14.15, godzina 15.15.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z poprzedniej sesji z poprawką.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 13
radnych (jednogłośnie)
Ad. 4
INFORMACJE I KOMUNIKATY
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb w związku z nieobecnością Pani Wójt, zapytał
czy Pani Sekretarz chce zabrać głos i przedstawić informacje na temat działań
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Głos zabrała Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Pani Wójt przebywa na urlopie. Sprawy
bieżące są rozpatrywane w urzędzie na bieżąco. Od Pani Wójt wielka prośba do Państwa,
szczególnie do Pani Przewodniczącej Komisji Mienia o zwołanie dzisiaj po sesji Komisji
Mienia, ponieważ wpłynęły dwa wnioski o przydział lokali mieszkalnych. Wnioski są dosyć
istotne, jeden wniosek poparty opinią pedagoga i Pana Dyrektora. Stąd prośba.
Radny Stanisław Tolisz; Nie możemy, chociażby dlatego, że nie ma wszystkich z Komisji
Mienia.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Mienia Radna Anna Górska; Mam taką prośbę Pani
Sekretarz, żeby o tym jeżeli są takie pilne, 2-3 dni zawiadomić mnie, żebym mogła radnych
zawiadomić bo dzisiaj nie ma radnych, którzy też są członkami Komisji Mienia.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; W piątek próbowaliśmy się z Panią skontaktować
telefonicznie, nie udało się nam.
Przewodnicząca Komisji Mienia Radna Anna Górska; Przeanalizuję i wyznaczę kiedy.
Radna Regina Grębosz; Jest pełny skład.
Przewodnicząca Komisji Mienia Radna Anna Górska; Dziś nie, bo nie jestem przygotowana
komisję dzisiaj poprowadzić. Tak jak wzorem ubiegłej komisji, Państwo dostaliście w
punktach co będzie tematem komisji. Nie można przychodzić nie wiedząc o czym będziemy
mówić.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Kwestie zwoływania obrad komisji zostawiamy
Przewodniczącej Komisji. Wpłynęła dzisiaj taka informacja, Pani Przewodnicząca z
pewnością zwoła tą Komisję jak najszybciej, jak to będzie tylko możliwe. Dziękuję Pani
Sekretarz za informacje.
Ze swojej strony chciałbym Państwu powiedzieć, że 23 maja, wcześniej 17 maja, dwukrotnie
Komisarz Wyborczy we Wrocławiu, postanowieniem zmienił naszą uchwałę dotyczącą
okręgów wyborczych. Ta uchwała ze zmienionymi okręgami wyborczymi jest skserowana,
mają ją Państwo przed sobą. W tej uchwale, ponieważ Komisarz popełnił błąd i poprawił to
23 maja, w okręgu nr 3 została dopisana jeszcze ulica Dębowa. Więc te okręgi wyborcze w
istotny sposób są zmienione. Podobno są teraz zgodne ze wszystkimi normami i przepisami
prawa. Dalej stoję na stanowisku, że te zasady, które cytował Komisarz Wyborczy we
Wrocławiu, były bardzo rygorystyczne i stąd mamy takie niesprawiedliwe uważam podziały,
jak Wyszęcice, które są samodzielnym okręgiem czy z kolei okręg w którym mamy
jednocześnie Konary, Moczydlnicę Klasztorną, Słup, Jakubikowice, Boraszyce Małe i
Boraszyce Wielkie. To jest jeden okręg wyborczy. Albo drugi okręg wyborczy od Gryżyc,
Rajczyna, po Wrzeszów i Rogów Wołowski, przez Węgrzce, Kozowo. Z jednej strony mamy
minimalne okręgi bo spełniają minimalną tą wielkość określoną w przepisach ustawy, a z
drugiej strony mamy duże, po prawie 800 osób. Więc radny, który będzie w okręgu, który
właściwie ma pół gminy do przejechania, będzie miał na pewno utrudnione zadanie
sprawowania swojego mandatu. Ale w związku z tym, w dniu dzisiejszym jeszcze potem po
przerwie poproszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę dotyczącą obwodów,
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ponieważ Komisarz tej uchwały nie zmienił i poprosił żebyśmy sami dostosowali obwody
wyborcze do nowych okręgów wyborczych. Jeszcze dziś do informacji poproszono mnie,
żeby przeczytać Państwu pismo, które wpłynęło od mieszkańców Kozowa.
Przewodniczący odczytał pismo.
Ad. 5
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
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.
Ad. 6
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2018 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Na salę obrad powrócił radny Lech Pawłowski, radna Krystyna Tereszkiewicz
Radna Jolanta Rafałko; Chciałam złożyć wniosek o pozostawienie kwoty 15.000 na
Modernizację stawu w Smogorzowie Wielkim, dlatego, że tam będzie zrobione jeszcze
ogrodzenie, prace są nieskończone więc pieniądze muszą zostać, żeby to skończyć a nie
później przesuwać. Były zaplanowane w budżecie takie pieniądze więc te prace muszą zostać
skończone i pozostawienie 17.000 na melioracje wodne i tu dofinansowanie modernizacja
rowu. Dlatego, że 13.000 jak już Pani powiedziała poszło na mostek, który już jest wykonany.
Już jest kosztorys i wszystko zrobione 13.000 zapłacone zostało? Bo jeszcze tych pieniędzy
nie przenieśliśmy a mostek jest już zrobiony. Mostek jest zrobiony, dlatego nie wiem jak to
jest. A rowy trzeba zmodernizować, trzeba je wykopać z tego co wiem na część rowu Pani
sołtys napisała wniosek, że mieszkańcy będą czyścic we własnym zakresie a jest też część
działek gminnych gdzie gmina będzie musiała się dołożyć do tego, żeby te rowy jednak
wyczyścić. I co będziemy znowu zabierać komuś żeby dać? A tak jak mówię była
zaplanowana inwestycja na melioracje wodne w Smogorzowie, gdzie po tych nawałnicach
deszczowych wylewało, zalewało gospodarstwa domowe i polne a tworzymy znowu
następne, jedno nie skończone a już w Brzózce obiecujemy, robimy, to jest chyba coś nie tak.
Zróbmy jedno a później ewentualnie jak zostaną pieniądze to kończmy drugie. Stąd mój
wniosek jest zostawienie 17.000 z tej melioracji wodnej, bo 13 trzeba zapłacić na mostek,
który już jest zrobiony. Chciałabym jeszcze zobaczyć ewentualnie kosztorys bo wykonanie
widziałam zdjęcie, to jest katastrofa jak to jest zrobiony ten mostek i pozostawienie tych
15.000 jeszcze na Modernizację stawu w Smogorzowie Wielkim.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi
albo jakieś wnioski? Jeżeli nie to dla uporządkowania Pani Radna, w takim razie pierwszy
wniosek dotyczy?
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Radna Jolanta Rafałko; Pozostawienie 15.000 tak jak było zaplanowane na modernizację
stawu w Smogorzowie Wielkim. Prace są nieskończone.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli jeżeli mamy zapis rezygnacja z zadania
modernizacja stawu w kwocie 15.000, jest propozycja żeby te 15.000 zostawić do momentu
jak wszystkie prace wokół zostaną ukończone, tak?
Radna Jolanta Rafałko; Dokładnie, bo jest niewykończone.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, tylko że wtedy z tej kwoty było
zaplanowane nowe zadanie „Modernizacja stawu w Brzózce”. Czyli w takim razie rezygnacja
też z tego zadania?
Radna Jolanta Rafałko; Trudno, zadanie jedno musi być wykonane żeby zrobić następne, a
jeżeli nam zabraknie na modernizację, to my tego nie zaplanowaliśmy. Nie było w budżecie
zapisane, trzymajmy się budżetu który mamy, bo będziemy ciągle dokładać i pieniądze
będziemy brali skąd? Jednemu będziemy zabierać, żeby dać innym, bo ktoś obiecuje? Takie
jest moje zdanie.
Radny Stanisław Tolisz; Jak najbardziej podzielam zdanie koleżanki, że trzeba przede
wszystkim skończyć to co się zaczęło. Pani Skarbnik ile mamy pieniędzy, to co się tak ciągle
chwali Pani Wójt, że mam tyle jeszcze pieniędzy, wolnych środków? Proszę powiedzieć.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Nie pamiętam. Około 700.000.
Radny Stanisław Tolisz; Około 700.000. Zastanawiam się jak to jest możliwe, żeby 17 czy 15
czy 14.000 komuś zabierać, żeby gdzieś dołożyć. Na gazetę do Lubina daje się 4 czy 4.500 co
miesiąc, teraz ukazała się, jakiś artykuł. Pytam się, szkoda że nie ma Pani Wójt bo w jaki
sposób to się wszystko dzieje, że mamy takie pieniądze a my tutaj musimy się tarmosić o
jakieś 15.000?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Te pieniądze są, ale zostały złożone jeszcze wnioski do
Ministerstwa Sportu, jak otrzymamy dofinansowanie będzie trzeba te pieniądze żeby mieć
wkład własny.
Radny Stanisław Tolisz; Ale podstawa to są drogi, rowy, przepusty. Takie rzeczy. W
miejscowości rolniczej, gdzie tylko są rolnicy praktycznie, te rzeczy powinny być podstawą
tego wszystkiego. Jak się dzieje, że my wkładamy na różne rzeczy, różne inne a tarmosimy
się o 15.000 żeby komuś zabrać. Jeżeli ma to wszystko działać, proszę znaleźć inne pieniądze
a nie zabierać z zaczętej inwestycji.
Radna Anna Górska; A przede wszystkim realizować budżet, który zatwierdziliśmy.
Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa z tego co ja tutaj słyszę, to ze słów Pani Rafałko
wynika, że ta inwestycja nie została jeszcze zakończona, tak?
Radna Jolanta Rafałko; Tak.
Radny Józef Kaczmarek; To samo się rozumie przez się, że nie możemy tych pieniędzy
zabierać. Zakończmy tę inwestycję, zostaną jakieś pieniążki, przeznaczymy na Brzózkę, nie
mówimy nie. Ale nie róbmy w ten sposób, że zabieramy już bo zrobione. Skoro są jakieś
zastrzeżenia że to zostało zrobione nie tak jak trzeba, rozumiem tak?
Chwilowo salę obrad opuściła radna Regina Grębosz
Radna Jolanta Rafałko; Jest mostek wykonany, jest niebezpiecznie bo zarasta, jest głęboki
rów. Ani nie skończona barierka, ani nic nie zrobione. Nie jest jedna cała rura pod mostkiem
tylko jest z części i one są połączone pianką budowlaną. Bo z zewnątrz jest ładnie
otynkowane, tam jest zadbane, zabetonowane, tego nie widać w środku, ale w międzyczasie
tam mieszkańcy zrobili zdjęcie, jakie jest wykonanie w środku tego mostka.
Radny Józef Kaczmarek; Z funduszu sołeckiego, patrzę na te miejscowości, które
zaplanowały na 2018 rok, 8.000 przeznaczyliście na ten staw?
Radna Jolanta Rafałko; 9.000.
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Radny Józef Kaczmarek; 9.000 przeznaczyła wioska na ten staw i teraz staw jest
nieskończony i zabieramy 15.000. Moim zdaniem to nie w porządku. Zostawić trzeba te
pieniądze.
Radna Anna Górska; Proszę na następną Komisję Mienia przedstawić kosztorys i ewentualnie
protokół odbioru tych prac.
Radna Jolanta Rafałko; W interpelacjach było składane i nie dostaliśmy.
Radna Barbara Żeliźniak; Na ostatniej sesji składałam interpelację z prośbą o przedstawienie
harmonogramu różnego rodzaju prac, które mają być do wykonania w 2018 roku. Dostałam
informację, że budżet jest to budżet zaplanowany i termin realizacji ostateczny jest do
grudnia, ale proszę Państwa wiadomo, że jeżeli różne prace planujemy i odnosimy do
wykonania się tego planu, mamy rozeznanie, czy będziemy w stanie zrealizować te wszystkie
zadania czy też nie. Tak samo jeżeli mieliśmy ujęte w planie remont dachu w Baszynie, jeżeli
się okazuje, że on jest niedoszacowany to wiadomo, że nie będzie spełniony warunek, że
można było w pełni zrealizować tę inwestycję, skoro są tylko środki zabezpieczone 120.000.
więc jeżeli coś robimy to róbmy to dobrze, cokolwiek robimy, róbmy to dobrze. Więc
doszacować to, określić od A do Z, żeby te środki ewentualnie z tych wolnych były
zabezpieczone. Jeżeli tutaj sołtys wsi Dąbie mówi, że ma dobrą blachę, tylko kwestia
ewentualnie zmiany tej membrany, która jest pod spodem, a więc zabezpieczenia,
wymienienia to też są prace, które musimy ująć po prostu, żeby nam to dobro które jest w
środku, to jest naprawdę piękna świetlica, żeby nam to nie niszczało. Swego czasu
upominałam się o te dwa stawy, bo też jestem zainteresowana, jest koniec maja, wiadomo, że
w zimie takich prac też nie będzie robionych, czyszczenia stawów. Ale stawy są dwa, one są
na najniższym terenie, ściągają wodę, która przechodzi przez wieś, dalej odprowadza rowem
dębiańskim do Jezierzycy. Też mieliśmy swego czasu informację, że rowy są własnością tak
jakby rolników ale one nie idą przez pola, przez typową całą działkę rolniczą, tylko są po
prostu na granicy. A więc jeden rolnik z drugim rolnikiem, nic w zasadzie nie będzie w pełni
szerokiego rowu, który odprowadza tę wodę ze wsi czyścił, tylko jakieś środki trzeba
zabezpieczyć, żeby ta woda schodziła, bo naprawdę to jest najniższy punkt na tym obszarze.
Na salę obrad powróciła radna Regina Grębosz
Z resztą jeżeli odniesiemy się do historii Wyszęcic to Wyszęcice były otoczone fosą, która
ściągała wodę. Z biegiem lat te rowy zaczynają ulegać dewastacji. Teraz jest akurat lato takie
jakie mamy, nie ma tej wody ale jak zaczną być deszcze to znowu będą podtopy. Być może
jakieś środki trzeba przeznaczyć żeby skoro będą dwa, to nie są odrębne stawy, które są
oczkami wodnymi, typowo dla rybaków i ryby łowić tylko to jest przejście przez 3-4 stawy,
przez całą wieś i odprowadzenie tego cieku wodnego do rowu dębiańskiego i do Jezierzycy.
A więc nie można powiedzieć, że rolnik musi sobie udrożnić, kiedy on ma na swoim obrzeżu
działki ten rów. Bo ani on z niego korzyści nie ma. Więc to jest takie całościowe, ewentualnie
powinno być podejście. Chciałabym, żeby ewentualnie jakiś zarys tych prac był, żebyśmy po
prostu nie zostali na koniec roku z taką sytuacją, że mamy 80 rożnych zadań zaplanowanych a
tylko później będzie informacja, nie wykonaliśmy 40 bo takie były możliwości, bo rok ma
tylko 12 miesięcy. Jeżeli planujemy ileś tych zadań to planujemy je bo po to, żeśmy
zaplanowali żeby były zrealizowane, a nie żeby były czymś wymyślonym.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W pełni popieram to co Pani powiedziała, też
bym oczekiwał na pytanie dotyczące harmonogramu prac decyzji.
Radna Barbara Żeliźniak; Określone przetargi będą rozstrzygnięte też będzie informacja ile to
będzie kosztować. Wtedy można planować inne środki, natomiast tylko wrzucać do kolejnej
uchwały budżetowej zmiany i kolejne zadania to chyba do niczego to nie prowadzi.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dokładnie. Jest Pani sołtys Michalak, mówimy
o Smogorzowie, więc żeby nie było zarzutów ze strony sołtysów, że Państwo sołtysi nie są
traktowani podmiotowo na sesjach rady.
Radna Barbara Żeliźniak; Co Pani myśli o tym stawie w Smogorzowie?
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
9 radnych, wstrzymało się od głosowania 4 radnych
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.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
Przerwa 1508-1514
Po zakończeniu przerwy na sali nieobecny radny Maciej Kiałka, radny Lech Pawłowski,
radna Regina Grębosz, radny Ryszard Kisielewicz
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Składam wniosek żeby kwotę 30.000zł z
rozdziału 75023 zabezpieczyć na zadanie remont świetlicy w Baszynie.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie złożony wniosek.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
8 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Na salę obrad powrócił radny Lech Pawłowski, radna Regina Grębosz
Radna Jolanta Rafałko; Drugi wniosek, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę
30.000, żeby zostawić na tym samym paragrafie który był, jeżeli chodzi o rowy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Melioracje wodne?
Radna Jolanta Rafałko; Tak.
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
8 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych
Na salę obrad powrócił radny Maciej Kiałka, radny Ryszard Kisielewicz
Głos zabrał Radny Maciej Kiałka; Proszę Państwa, przysłuchując się tej naszej wspólnej
dyskusji uważam, ze najłatwiej jest osądzać kogoś, (…) uważam, że sami popełniliśmy błąd
już w chwili uchwalania budżetu, nawet cofnąłbym się do momentu prac w komisji
budżetowej przy założeniach budżetu na rok 2018. Pamiętam tą świetlicę w Baszynie, było
przedtem mówione o 100.000, dołożymy 20.000 i wyszło 120.000 na remont i taką kwotę
przegłosowaliśmy. Dlaczego uważam, że był popełniony totalny błąd? Po prostu nie
pracowaliśmy na konkretach, nie było wyceny, nie było zakresu robót, my po prostu
amatorzy, nie możemy wiedzieć ile co kosztuje. Tak samo padła kwota na budowę chodnika
w Wińsku, ile? 20.000. Hura poszło 20.000. Okazało się, że starczyło na 3/4 chodnika, 1/4
chodnika jest niezrobiona, nieskończona, bo też nie było żadnej kalkulacji. (…) I dlatego
teraz już jest ciężko moim zdaniem wrócić bo po prostu w Baszynie został ogłoszony
przetarg, zgłosiły się rożne podejrzewam firmy i została wybrana, nie wiem, najtańsza, może
jedna z najniższych, firma która najniżej stawiała wartość wykonania zadania ale po prostu
uważam, że zostało to zrobione pod jakąś wycenę, pod zakres robót. Teraz jeżeli trzeba
byłoby dołożyć jakby się chciało po koleżeńsku żeby to było skończone, to możemy wylać
dziecko z kąpielą. Bo następni wykonawcy, którzy składali ofertę to powiedzą, że oni to ujęli
w tym swoim kosztorysie i dlatego oni zawyżyli ten kosztorys. Może być tak, że sami sobie
strzelimy w piętę.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przypomnę, że przegłosowaliśmy trzy wnioski.
Zostawiamy zadanie Melioracje wodne zostawiamy kwotę 30.000. Zadanie inwestycyjne
Modernizacja stawu w Smogorzowie Wielkim, zostaje w kwocie 15.000zł, rozumiem, że w
tym momencie nie ma nowego zadania inwestycyjnego, to jest równoznaczne z tym.
Dodatkowo z rozdziału 75023 przeznaczamy kwotę 30.000 zł na remont świetlicy w
Baszynie.
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
8 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się o zmianę porządku obrad. Po punkcie 8.
Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Wińsko absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok. wprowadzenie punktu Podjęcie uchwały w sprawie
podziału Gminy Wińsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przewodniczący Rady Michał Gołąb poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku
obrad o 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 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało
13 radnych (jednogłośnie).
Porządek obrad ze zmianami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wińsko za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Wińsko absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok.
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.
Ad. 7
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WIŃSKO ZA ROK 2017.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
Nie podjęto dyskusji.
Obrady sesji opuściła radna Krystyna Tereszkiewicz
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
5 radnych, wstrzymało się od głosowania 7 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; stwierdzam, że uchwała została podjęta.
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Ad. 8
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE NIEUDZIELENIA WÓJTOWI GMINY
WIŃSKO ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Państwo radni zapoznali się ze sprawozdaniem
finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017, informacją o stanie mienia
komunalnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu
Gminy za rok 2017. Projekt uchwały jest autorstwa radnych, gdyż Pani Wójt nie raczyła
przygotować zgodnie z uchwałą Komisji Rewizyjnej i radni musieli go przygotować, dlatego
zgłaszam wniosek o zmianę, dopisanie w punkcie 5, ponieważ na dzień składania tamtego
wniosku, nie mieliśmy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku
Komisji Rewizyjnej, więc dlatego składam wniosek o to, żeby dopisać pkt 5 opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej. Punkt 5
zostaje pkt 6.
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
8 radnych, wstrzymało się od głosowania 4 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołą; Komisja Rewizyjna w dniu 8 maja 2018r po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy za rok 2017, sprawozdaniem Wójta z
wykonania budżetu, informacją o stanie mienia Gminy oraz opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu, negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za rok
2017 i wystąpiła z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Rafałko odczytała opinię i uchwałę
Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Wińsko za 2017 rok.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr IV/113/2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wińsko w sprawie nieudzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Wińsko za 2017 rok.
Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję.
Głos zabrał radny Maciej Kiałka, który przedstawił ocenę stanowiska zawartego w uchwale
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wińsko z dnia 8.05.2018r.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
Przerwa 1550-1555
Po zakończeniu przerwy na obrady sesji nie powrócił radny Stanisław Tolisz
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołą; Szanowni Państwo, wpłynęła do mnie ocena
stanowiska zawartego w uchwale Komisji Rewizyjnej podpisana przez pięciu radnych, na 5
stronach jest to dosyć szczegółowo opisane w związku z tym, że tych informacji jest tak dużo
i w związku z tym, żeby radni mieli jak najlepszą informację na temat jaką decyzję podjąć,
oraz w związku z tym, że na dzisiejszej sesji nie ma Pani Wójt, składam wniosek o przerwę w
obradach do 4 czerwca do przyszłego poniedziałku, do godziny 16.00. żebyśmy wrócili do
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obrad sesji, żeby każdy z radnych mógł się z tym zapoznać, żeby była Pani Wójt, żeby
również mogła się odnieść.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Mógłbym jeszcze póki są wszyscy radni porosić?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołą; W tej sprawie?
Mecenas Mateusz Chlebowski; W kwestii Baszyna.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołą; To za moment. W ramach sesji?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Tak.
Na sali zapanował gwar
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołą; Szanowni Państwo, trzymajmy sie porządku,
zaraz ta informację kto będzie chciał to usłyszy. Wniosek o zwołanie przerwy, Panie
Mecenasie głosujemy nad tym wnioskiem czy ogłaszam przerwę do poniedziałku?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Przewodniczący ogłasza.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołą; W takim razie ogłaszam przerwę, spotykamy się
w przyszły poniedziałek 4 czerwca o godzinie 16.00.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach do 4 czerwca br. do godziny 16.00
Obrady zakończono 15.58
Protokołowała: Barbara Sagan

