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Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 16
10

 . 

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. 

    

  

OOTTWWAARRCCIIEE  SSEESSJJII 
         II obrady 58 sesji Rady Gminy Wińsko wznowił i prowadził  Przewodniczący 

Rady Gminy Wińsko P. Michał Gołąb. Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących 

udział w sesji radnych, Wójta Gminy Wińsko – P. Jolantę Krysowatą-Zielnicę, Skarbnika 

Gminy – P. Annę Kupczyk, Sekretarza Gminy – P. Anetę Niewiarowską, przedstawicieli 

lokalnej prasy. 

 

  

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOPPOONNOOWWAANNEEGGOO  PPOORRZZĄĄDDKKUU  OOBBRRAADD   
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że poprzednie obrady zakończono w punkcie  8      

dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Wińsko absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu Gminy Wińsko za rok 2017. Przewodniczący wznowił obrady 

według porządku z pierwszego posiedzenia sesji. 

 Przewodniczący wznowił porządek obrad w punktach : 

 

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. 

 

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad. 

 

 

Przewodniczący w związku z nieobecnością (przed rozpoczęciem obrad) radnej Reginy 

Grębosz, poinformował , że po sesji radna Anna Górska zwołuje Komisję Mienia ze względu 

na pilną sytuację. 
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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;;  OOttwwiieerraamm  ddyysskkuussjjęę  ww    tteejj  sspprraawwiiee..  PPaannii  WWóójjtt  

cczzyy  cchhccee  PPaannii  zzaabbrraaćć  ggłłooss??  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo;;  TTaakk  nnaa  tteemmaatt  wwyykkoonnaanniiaa  pprrzzeezzee  mmnniiee  bbuuddżżeettuu  wwyyppoowwiieeddzziiaałłaa  ssiięę    jjuużż  

RReeggiioonnaallnnaa  IIzzbbaa  OObbrraacchhuunnkkoowwaa,,  zzłłoożżoonnaa  zz  kkoommppeetteennttnnyycchh,,  ppoowwiieeddzziiaałłaabbyymm  zzaapprrzzyyssiięężżoonnyycchh    

ffaacchhoowwccóóww..  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  jjaa  zzggaaddzzaamm  ssiięę  zz  ooppiinniiąą  RReeggiioonnaallnneejj  IIzzbbyy  OObbrraacchhuunnkkoowweejj  aa  jjeesstt  

ttoo  ooppiinniiaa  ppoozzyyttyywwnnaa..  ZZggaaddzzaamm  ssiięę  ttaakkżżee  zz  ooppiinniiąą  RReeggiioonnaallnneejj  IIzzbbyy  OObbrraacchhuunnkkoowweejj,,  kkttóórreejj    

kkoolleeggiiuumm  oorrzzeekkłłoo,,  żżee  ooppiinniiaa  KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj  ooppiieerraa  ssiięę  nnaa  bbłłęęddnnyymm  rroozzuummiieenniiuu  

wwyykkoonnaanniiaa  bbuuddżżeettuu..  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  RRIIOO  oo  PPaańńssttwwaa  ooppiinniiii  wwyyppoowwiieeddzziiaałłoo  ssiięę  nneeggaattyywwnniiee..  

DDooddaamm  jjeesszzcczzee  ttyyllkkoo,,  żżee  nniiee  żżyycczzęę  ssoobbiiee,,  żżeebbyy  nnaa  pprrooffiilluu,,  kkttóórryy  PPaańńssttwwoo  ffiirrmmuujjeecciiee    ((  ddzziiwwnnee,,  

żżee  ddzziieessiięęcciiuu  rraaddnnyycchh  ffiirrmmuujjee  ssiięę  RRaaddaa  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo,,  kkiieeddyy  RRaaddaa  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  sskkłłaaddaa  ssiięę  

zz  rraaddnnyycchh  ppiięęttnnaassttuu))  iinnffoorrmmuujjeecciiee,,  żżee  zzoossttaałłaa  pprrzzeerrwwaannaa  sseessjjaa  ii  pprrzzeenniieessiioonnaa  oo  ttyyddzziieeńń,,  żżeebbyy  

ddaaćć  mmii  sszzaannssęę  ssiięę  wwyyppoowwiieeddzziieećć,,  kkiieeddyy  tteerraazz  PPaann  ppoottwwiieerrddzzaa,,  żżee  ddllaatteeggoo,,  żżee  nniiee  wwiieeddzziieelliiśścciiee  

ccoo  zzrroobbiićć  zz  ooppiinniiąą  ppiięęcciiuu  rraaddnnyycchh  ((ooddcczzyyttyywwaannąą  pprrzzeezz  rraaddnneeggoo  MMaacciieejjaa  KKiiaałłkkęę))..  

PPoottrrzzeebboowwaalliiśścciiee  ttyyggooddnniiaa  żżeebbyy  ssiięę  zz  nniiąą  zzaappoozznnaaćć  ii  jjaakkoośś  ppeewwnniiee  ddoo  nniieejj  uussttoossuunnkkoowwaaćć,,  wwiięęcc  

nniiee  ddllaatteeggoo  sseessjjaa  zzoossttaałłaa  pprrzzeerrwwaannaa……..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  DDllaatteeggoo,,  PPaannii  WWóójjtt..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo;;  ……..ttyyllkkoo  ddllaatteeggoo,,  żżee  cchhcciieelliiśścciiee  zz  ttyymm  ppiissmmeemm  ssiięę  zzaappoozznnaaćć..  WWóójjtt  nniiee  

mmaa  oobboowwiiąązzkkuu  uucczzeessttnniicczzeenniiaa  ww  sseessjjaacchh  ,,  cchhoocciiaażż  jjaa  cczzuujjęę  ppoottrrzzeebbęę  ww  nniicchh  uucczzeessttnniicczzeenniiaa..  

JJeeżżeellii  nniiee  uucczzeessttnniicczzęę  ttoo  zznnaacczzyy,,  żżee  mmaamm  kkuu  tteemmuu  iissttoottnnee  ppoowwooddyy  ii  nniiee  żżyycczzęę  ssoobbiiee  

kkoommeennttoowwaanniiaa  tteeggoo  nneeggaattyywwnniiee,,  ppoonniieewwaażż  bbyyłłyy  ttoo  ppoowwooddyy  bbaarrddzzoo  wwaażżnnee  ii  żżee  ttaakk  ppoowwiieemm                                

zz  ffoorrmmaallnneeggoo,,  pprraawwnneeggoo  ppuunnkkttuu  wwiiddzzeenniiaa  tteeggoo  ddnniiaa  nniiee  mmooggłłaamm  bbyyćć  ww  pprraaccyy..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  DDzziięękkuujjęę  PPaannii  WWóójjtt  ..  TToo  jjeesszzcczzee  rraazz  pprrzzyyppoommnnęę  

ooggłłaasszzaałłeemm  pprrzzeerrwwęę  ww  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  ww  mmoojjeejj  aarrgguummeennttaaccjjii  ppooddaawwaałłeemm  PPaańńssttwwuu  tteeżż  tteenn  

ppoowwóódd,,  żżeebbyy  PPaannii  WWóójjtt  mmooggłłaa  ssiięę  rróówwnniieeżż  uussttoossuunnkkoowwaaćć..  PPeewwnniiee,,  żżee  nniiee  mmaa  PPaannii  oobboowwiiąązzkkuu  

pprrzzyycchhooddzzeenniiaa  nnaa  sseessjjęę  aa  zz  kkoolleeii  ccoo  ddoo  tteeggoo  wwppiissuu,,  oo  kkttóórryymm  PPaannii  mmóówwii,,  oonn  ww  żżaaddeenn  ssppoossóóbb  

nniiee  jjeesstt  oocceennąą..  OOppiissuujjee  ssyyttuuaaccjjęę::  WWóójjtt  nniiee  pprrzzyysszzłłaa  nnaa  sseessjjęę  --  ttaakk  jjaakk  ttaamm  cczzyyttaammyy,,  bboo  ttaakkaa  

bbyyłłaa  pprraawwddaa..  DDzziissiiaajj  mmoożżee  bbyyćć  rróówwnniiee  ddoobbrrzzee  ttyyttuułł  ::  WWóójjtt  pprrzzyysszzłłaa  nnaa  sseessjjęę  ii  zzaabbrraałłaa  ggłłooss..  

DDzziięękkuujjęę  PPaannii  bbaarrddzzoo,,  cczzyy  kkttoośś  zz  PPaańńssttwwaa  rróówwnniieeżż  cchhcciiaałłbbyy  zzaabbrraaćć  ggłłooss  ww  tteejj  sspprraawwiiee??  

  

NNiikktt  nniiee  zzaabbrraałł  ggłłoossuu..  

  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  JJaa  pprrzzyyppoommnnęę  PPaańńssttwwuu,,  żżee  WWóójjtt  rreeaalliizzuujjąącc  

zzaaddaanniiaa  zzwwiiąązzaannee  zz  wwyykkoonnaanniieemm  bbuuddżżeettuu  ww  ooppiinniiii  cczzłłoonnkkóóww  kkoommiissjjii  rreewwiizzyyjjnneejj  nniiee  kkiieerroowwaałłaa  

ssiięę  ww  ppeełłnnii  zzaassaaddąą  cceelloowwoośśccii,,  rrzzeetteellnnoośśccii  ii  oosszzcczzęęddnnoośśccii,,  ccoo  pprraawwddaa  zzaassaaddaa  lleeggaallnnoośśccii  zzoossttaałłaa  

ddoocchhoowwaannaa  aallee  ww  ooppiinniiii  cczzłłoonnkkóóww  kkoommiissjjii  ttoo  zzaa  mmaałłoo,,  żżeebbyy  uuddzziieelliićć  WWóójjttoowwii  aabbssoolluuttoorriiuumm..  

JJeeżżeellii  ww  ooppiinniiii  kkoommiissjjii  RReeggiioonnaallnneejj  IIzzbbyy  OObbrraacchhuunnkkoowweejj  mmaammyy  iinnffoorrmmaaccjjee  ddoottyycczząąccee  tteeggoo,,  żżee  

rraaddnnii  wwłłaaśśnniiee  ww  tteenn  ssppoossóóbb  mmooggąą  oocceenniiaaćć  wwyykkoonnaanniiee  bbuuddżżeettuu  ttoo  jjeesstt  ttoo  iicchh  pprraawwoo  cczzyy  tteeżż  

nnaawweett  oobboowwiiąązzeekk..  MMyy  jjeesstteeśśmmyy  ttuu  nnaa  mmiieejjssccuu  ii  wwiieemmyy  ww  jjaakkii  ssppoossóóbb  wwssppóółłpprraaccuujjee  ssiięę  zz  PPaanniiąą  

WWóójjtt  ii  ttaa  oocceennaa  jjeesstt  jjaakk  ddoo  tteejj  ppoorryy  nneeggaattyywwnnaa..  JJaa  ddoosskkoonnaallee  rroozzuummiieemm  ii  ppooddzziieellaamm  ttoo  zzddaanniiee  

cczzłłoonnkkóóww  kkoommiissjjii  rreewwiizzyyjjnneejj  ddoottyycczząąccee  nniieeuuddzziieelleenniiaa  aabbssoolluuttoorriiuumm  zz  ttyyttuułłuu  wwyykkoonnaanniiaa  

bbuuddżżeettuu  zzaa  rrookk  22001177..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo;;    PPrrzzeepprraasszzaamm  ……nniiee  ddookkoońńcczzyyłłaamm  ppiieerrwwsszzeejj  wwyyppoowwiieeddzzii..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  WWyyddaawwaałłoo  mmii  ssiięę,,  żżee  bbyyłłaa  zzaammkknniięęttaa..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo;;    JJeeżżeellii  PPaańńssttwwoo  zznnaacciiee  ppoojjęęcciiee  aabbssoolluuttoorriiuumm  ttoo  nniiee  jjeesstt  ttoo  oocceennaa  

wwssppóółłpprraaccyy  rraaddnnyycchh  zz  WWóójjtteemm..  JJeesstt  ttoo  oocceennaa  wwyykkoonnaanniiaa  bbuuddżżeettuu  ii  ddoocchhoowwaanniiaa  wwyykkoonnaanniiaa  
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ppllaannuu,,  ppllaannuu  kkttóórryy  bbyyłł  uucchhwwaalloonnyy  ii  kkttóórreeggoo  zzmmiiaannyy  bbyyłłyy  rróówwnniieeżż  uucchhwwaallaannee..  WWiięęcc  ttoo  nniiee  jjeesstt  

oocceennaa  wwssppóółłpprraaccyy,,  ttoo  nniiee  jjeesstt  oocceennaa  mmoojjeeggoo  ttoonnuu  ggłłoossuu,,  ttoo  nniiee  jjeesstt  oocceennaa  mmoojjeejj  ffrryyzzuurryy,,  ttoo  nniiee  

jjeesstt  oocceennaa  cczzyy  kkttoośś  mmnniiee  lluubbii,,  cczzyy  nniiee..  TToo  jjeesstt  oocceennaa  cczzyy  lliicczzbbyy  ssiięę  zzggaaddzzaajjąą,,  cczzyy  pprrzzeemmaawwiiaajjąą  

nnaa  kkoorrzzyyśśćć,,  cczzyy  nnaa  nniiee  kkoorrzzyyśśćć  ggmmiinnyy..  LLiicczzbbyy  ssiięę  zzggaaddzzaajjąą  ii  pprrzzeemmaawwiiaajjąą  nnaa  kkoorrzzyyśśćć  ggmmiinnyy..    

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  DDzziięękkuujjęę  bbaarrddzzoo  ttoo  jjeesstt  PPaannii  ooppiinniiaa  ii  PPaannii  

ddeeffiinniiccjjaa  aabbssoolluuttoorriiuumm……..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo;;    PPrroosszzęę  zzaajjrrzzeećć  ddoo  wwiikkiippeeddiiii..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  ……..jjaa  mmaamm  ppoowwaażżnniieejjsszzee  źźrróóddłłaa  iinnffoorrmmaaccjjii  nniiżż  

wwiikkiippeeddiiaa..  ZZaammyykkaamm  ddyysskkuussjjęę..  PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  jjeesstt  PPaańńssttwwuu  zznnaannyy..  PPrrzzeeddssttaawwiięę  wwyynniikkii  

ggłłoossoowwaańń  kkoommiissjjii::  

KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa  ––  zzaa  pprroojjeekktteemm  uucchhwwaałłyy  ggłłoossoowwaałłoo  44  cczzłłoonnkkóóww  kkoommiissjjii,,  pprrzzeecciiww    22  

KKoommiissjjaa  RRoollnnaa  ––  zzaa  pprroojjeekktteemm  uucchhwwaałłyy  gglloossoowwaałłoo  44  cczzłłoonnkkóóww,,  pprrzzeecciiww  22  

KKoommiissjjaa  BBuuddżżeettuu  ––  zzaa  pprroojjeekktteemm  uucchhwwaałłyy  ggłłoossoowwaałłoo  66  cczzłłoonnkkóóww,,  pprrzzeecciiww  33  

KKoommiissjjaa  MMiieenniiaa  ––  zzaa  pprroojjeekktteemm  uucchhwwaałłyy  ggłłoossoowwaałłoo  55  cczzłłoonnkkóóww,,  pprrzzeecciiww  33  

KKoommiissjjaa  OOśśwwiiaattyy  ––  zzaa  pprroojjeekktteemm  cchhwwaałłyy  ggłłoossoowwaałłoo  33  cczzłłoonnkkóóww,,  pprrzzeecciiww  33  

KKoommiissjjaa  rreewwiizzyyjjnnaa,,  rróówwnniieeżż  jjeesstt  zzaa  ppooddjjęęcciieemm  ttaakkiieejj  uucchhwwaałłyy..  PPrrzzyyssttęęppuujjeemmyy  ddoo  ggłłoossoowwaanniiaa..  

KKttoo  zz  ppaańńssttwwaa  jjeesstt  zzaa  ppoojjęęcciieemm  tteejj  uucchhwwaałłyy  jjeesstt  pprroosszzoonnyy  oo  ppooddnniieessiieenniiee  rręękkii..  

  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1133  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwnniioosskkiieemm  ww  tteejj  sspprraawwiiee  ggłłoossoowwaałłoo  88  

rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  55  rraaddnnyycchh..  

  

UUcchhwwaałłaa  zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa..  

  

AAdd..  99  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  PPOODDZZIIAAŁŁUU  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  NNAA  SSTTAAŁŁEE  

OOBBWWOODDYY  GGŁŁOOSSOOWWAANNIIAA,,  UUSSTTAALLEENNIIAA  IICCHH  NNUUMMEERRÓÓWW,,  GGRRAANNIICC  OORRAAZZ  

SSIIEEDDZZIIBB  OOBBWWOODDOOWWYYCCHH  KKOOMMIISSJJII  WWYYBBOORRCCZZYYCCHH..  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  ZZee  wwzzggllęędduu  nnaa  ffaakktt,,  żżee  ppoowwiinnnniiśśmmyy  

zzaakkttuuaalliizzoowwaaćć  ttee  oobbwwooddyy  ggłłoossoowwaanniiaa  ww  tteenn  ssppoossóóbb,,  żżeebbyy  kkaażżddaa  mmiieejjssccoowwoośśćć,,  kkttóórraa  jjeesstt                                  

ww  ddaannyymm  ookkrręęgguu  wwyybboorrcczzyymm  bbyyłłaa  ww  ggrraanniiccaacchh  jjeeddnneeggoo  oobbwwoodduu  ggłłoossoowwaanniiaa,,  jjeesstt  ttaa  

pprrooppoozzyyccjjaa  uucchhwwaałłyy..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo;;  PPaannii  sseekkrreettaarrzz  mmaa  uuwwaaggęę,,  ddoossyyćć  iissttoottnnąą  ffoorrmmaallnniiee..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  DDoottyycczząąccąą……  PPaannii  sseekkrreettaarrzz??  

SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy;;  TTaakk,,  jjaakk  ww  zzaassaaddzziiee  wwssppoommiinnaałłaamm  llookkaall  ww  BBuusszzkkoowwiiccaacchh  MMaałłyycchh  nniiee  jjeesstt  

pprrzzyyssttoossoowwaannyy  ddoo  tteeggoo,,  żżeebbyy  bbyyłł  llookkaalleemm  ttuuttaajj  nnaa  ggłłoossoowwaanniiee,,  ppoonniieewwaażż  zz  tteeggoo  ccoo  mmii  

wwiiaaddoommoo  nniiee  mmaa  wwooddyy  ii    ttooaalleettyy..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  DDzziięękkuujjęę..  

SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy;;  LLookkaall  nniiee  jjeesstt  ddoossttoossoowwaannyy  ddoo  ppoottrrzzeebb  oossóóbb  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh    aa  tteerraazz  

oobboowwiiąązzeekk  mmaammyy  żżeebbyy  ppoonnaadd  ppoołłoowwaa  llookkaallii  bbyyłłaa  pprrzzyyssttoossoowwaannaa,,  cczzyyllii  ww  nnaasszzyymm  pprrzzyyppaaddkkuu  

mmuussiiaałłyybbyy  bbyyćć  cczztteerryy  ddoossttoossoowwaannee..    

Radna Anna Górska; Proponuję pojechać do Buszkowic i zapoznać się z warunkami, jakie 

tam są…. i jest dostosowany do osób niepełnosprawnych, jest osobne wejście, pokój i drzwi 

itd. Nie ma żadnych schodów, a doprowadzenie wody tj. 50 m, to nie jest wielki problem.  

Radny Lech Pawłowski; Doprowadzenie wody to jest problem od 2 lat 

Radna Anna Górska; Tak 

Radny Lech Pawłowski; Tam się nikt nie może dogadać. 

Wójt Gminy Wińsko; Nie ma miejsca na osobne szambo, a w wyniku konfliktu z sąsiadem, 

który powstał bez mojego udziału… Pani Radna, zostaliśmy odcięci od zbiornika na 

nieczystości, który był wspólny z sąsiadem. Niestety poprzednicy dochodząc do 
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porozumienia z sąsiadem, nie zawarli tego porozumienia na piśmie. W związku z tym, że nie 

ma, to musi być 15 m od granicy…. itd. usiłowaliśmy wielokrotnie przepchnąć sprawę, żeby 

ta świetlica mogła normalnie funkcjonować, więc jest to technicznie nie możliwe. Pięćdziesiąt 

metrów  wodociągu, to też trzeba by było w budżecie znaleźć pieniądze, bo jest to dużo 

pieniędzy jednak, żeby zrobić, no ale odpływu nie będzie, a bez toalety, nie może być lokal 

wyborczy, bo ludzie tam pracują kilkanaście godzin. I co do zasady nie może być. Ja 

słyszałam wielokrotnie na tej sali, od Państwa Radnych, że Wy ten konflikt rozwiążecie, ale 

go nie rozwiązaliście. Dlatego ten lokal po prostu się nie nadaje. Chociaż jest położony w 

miarę logicznie, bo inne lokale są nielogiczne, będą mieszkańcy musieli kilkanaście 

kilometrów dojeżdżać do niektórych lokali wyborczych.  

Radna Anna Górska; Jest nowa toaleta. 

Wójt Gminy Wińsko; Jest toaleta, ale nie ma odpływu.  

Radna Anna Górska;  I odpływ… myślę, że się dogadamy z mieszkańcem. 

Wójt Gminy Wińsko; Słyszę od wielu miesięcy, że się dogadacie Państwo. 

Radna Anna Górska; Dogadamy się, jeżeli Pani nie będzie przeszkadzać. 

Wójt Gminy Wińsko; Ja w ogóle się z tym Panem nie kontaktuję, od kiedy Państwo 

zaczęliście z nim negocjować, czyli od ponad roku. Wzięliście to na siebie. 

Radna Anna Górska; Nie wzięliśmy na siebie. 

Wójt Gminy Wińsko; Wzięliście to na siebie. Ja z tym Panem już nie negocjuję już od ponad 

roku, ostatni raz rozmawialiśmy 13 miesięcy temu i on powiedział, że po jego trupie i że 

sprawę załatwi przez jakieś wysokie urzędy w Warszawie. No ja nie będę się zajmowała, 

przez wysokie urzędy w Warszawie sprawą szamba. Państwo powiedzieliście, że się nią 

zajmiecie. Przez 13 miesięcy nic z tego nie wynikło. Nie może być lokalu wyborczego bez 

toalety. Koniec.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt dziękuję, Pani Radna dziękuję. Ja 

pamiętam tą sesję, na której była mowa na ten temat, pamiętam że tam  radni prosili Panią, 

żeby Pani swoim autorytetem, tym że zajmuje Pani stanowisko Wójta Gminy Wińsko, a nie 

tylko jakiś określonych miejscowości… 

Wójt Gminy Wińsko; Pana boli, że ja zajmuję to stanowisko… nie byłam w stanie się z tym 

Panem domówić, Pani Górska i Pani Radna z Orzeszkowa się włączyły i powiedziały, że to 

załatwią. Ten Pan mi odmówił stanowczo i powiedział, że to jest jego i koniec. Panie 

powiedziały ze się tym zajmą. Było to w maju 2017r. …. w wielu kwestiach Pan wieszał 

banery nawołujące do referendum, które przypominam Państwo przegraliście, ja od tamtej 

pory się z tym Panem już nie kontaktowałam. W maju 2017 to był mój ostatni kontakt i on 

powiedział, że sobie nie życzy ze mną kontaktu, a ja doszłam do wniosku, że ten mieszkaniec 

ma rację i dałam sobie spokój. Efekt jest taki, że nie ma tam toalety i na dzisiaj nie może Pani, 

ani nikt zagwarantować, że ona będzie. Skoro nie ma to nie może tam być lokal wyborczy.  

Radna Anna Górska; Jest toaleta.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Wójt, toaleta jest to słyszymy, nie ma 

odpływu, więc proszę trzymać się faktów. Wracając do rzeczy, ja prowadząc te obrady sesji 

Rady Gminy Wińsko, stoję na stanowisku, żebyśmy trzymali się faktów i Pani złośliwości czy 

różnego rodzaju dygresje, nic nie wnoszą tutaj. One mają na celu, właściwie nie wiem co, 

zamydlenie jakiegoś obrazu sytuacji, odwrócenie uwagi od realnych problemów, cały czas 

Pani podnosi i mówi, że referendum, które Państwo przegrali… ja uważam że to Pani 

przegrała, bo żaden Wójt Gminy Wińsko, przez ostatnie 20 lat nigdy nie miał 

zorganizowanego referendum przeciwko sobie. W 2 tygodnie ponad 1 200 podpisów zostało 

zebranych tak o, gdyby uczestnicy referendum w dalszym ciągły chcieli zbierać te podpisy 

dalej przez 2 tygodnie, tych podpisów byłoby jeszcze więcej. To pokazuje tylko, jaka była 

skala niezadowolenia, czy w dalszym ciągu jest  z Pani rządów. Jeżeli to Pani w dalszym 

ciągu nie dało do myślenia, to jest mi bardzo przykro i może listopadowe wybory, jakoś Panią 
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otrzeźwią i sprowadzą na ziemię. Ja proponuję, żebyśmy wrócili do uchwały dot. obwodów,       

a nie skupiali się na kampanii wyborczej. Przeczytali Państwo projekt uchwały, czy wnosicie 

jakieś zmiany do tego projektu uchwały? Bo ja przeglądając ją zgłaszam wniosek, żeby                  

w numerze obwodu głosowania dopisać Boraszyce Wielkie… w drugim obwodzie, ponieważ 

one muszą być wspólnie z Boraszycami Małymi. Przypomnę, że ten okręg to jest teraz 

Konary, Moczydlnica, Słup, Jakubikowice, Boraszyce Małe i Boraszyce Wielkie. Dostałem 

też w wersji elektronicznej od pracownika komisji wyborczej Krajowego Biura Wyborczego 

we Wrocławiu, informację dotyczącą podstawy prawnej, to też chciałbym zgłosić,  

przedstawić Państwu. Czyli tak… ustawa o samorządzie gminnym posiada tekst jednolity, 

Dz. U z 2018, poz. 994, a ustawa kodeks wyborczy posiada tekst jednolity Dz. U. z 2008, poz. 

754, czyli to są dwie propozycje, żeby to uaktualnić. To było konsultowane z komisarzem 

wyborczym. Od komisarza wyborczego padło również pytanie dotyczące właśnie tego 

obwodu głosowania nr 6 czyli: Przyborów, Buszkowice Małe, Budków, Dąbie, Iwno -                

czy mieszkańcy okręgu nr 10, nie mieliby bliżej do Budkowa, gdzie poprzednio mieścił się                  

w remizie strażackiej lokal komisji obwodowej? I w takim razie pytanie,  jeżeli nie możemy 

zrobić tutaj Pani zdaniem w Buszkowicach Małych, to czy w takim razie w Budkowie                          

z powrotem w remizie strażackiej, tego lokalu?  

Wójt Gminy Wińsko; Remiza strażacka podzielona jest na pokoje i pokoiki, nie ma tam 

miejsca  na lokal wyborczy, jest to lokal mieszkalny.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jest to lokal mieszkalny nie użytkowany, od 

ponad roku czy dwóch lat.  

Wójt Gminy Wińsko; To jest lokal mieszkalny, przypominający każdy inny lokal mieszkalny, 

w którym nie można zorganizować komisji wyborczej, bo nie ma tam takich pomieszczeń…... 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy te pomieszczenia są zbyt małe, żeby 

ustawić urnę i miejsce do głosowań? 

Wójt Gminy Wińsko;…. mieszkanie, kuchnia, pokoik, pokój większy, pokój mniejszy, gdzie 

nie da się zorganizować. 

Radna Anna Górska; Jest duży pokój, naprzeciwko jak się wchodzi, na wprost.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jest toaleta, jest podjazd, podłączenie, jeżeli                   

w takim razie jeżeli nie da się tego zrobić w Buszkowicach… 

Wójt Gminy Wińsko; Nie da się urządzić w tym, nie ma powierzchni, nie ma warunków. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To Pani Wójt, jest jakaś propozycja 

konstruktywna ze strony urzędu na zorganizowanie siedziby komisji obwodowej w okręgu            

nr 6 ? Czy po prostu nie da się i nie ma, bo nie można 50 metrów wodociągu podłączyć? 

Wójt Gminy Wińsko; Może być np.: Krzelów, gdzie są znakomite warunki. Zawsze było tam 

kilka wiosek, 1/3 gminy,  a teraz chyba tylko jeden okręg, czy dwa są w Krzelowie. Maleńki 

okręg w Wyszęcicach…  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale 1000 mieszkańców…..  

Radny Józef Kaczmarek; Rajczyn. 

Radny Lech Pawłowski; W Rajczynie? 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Szanowni Państwo w Rajczynie jak możemy 

zrobić…. 

Zapanował gwar na sali. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; …..ja nie wyobrażam sobie sytuacji, że                     

w Rajczynie jest siedziba obwodowej komisji dla okręgu sąsiedniego, a Rajczyn sam jeździ 

do Wińska. 

Radna Anna Górska;  Proszę popatrzeć gdzie Iwno, Przyborów, Buszkowice, Budków, Dąbie, 

ludzie z Iwna będą jechali aż do Rajczyna?  
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Zapanował gwar na sali. 

 

Radna Anna Górska;  Według mnie, ja znam te lokale, w Buszkowicach może odbyć się, 

może być to  miejsce… 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja rozumiem Pani Radna, ale jeżeli będziemy 

mieli do czynienia z takim stanowiskiem, że nie można doprowadzić tego wodociągu… 

Radna Anna Górska; No jak nie można go doprowadzić? 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja rozumiem, że można zrobić….  

Wójt Gminy Wińsko; Można, jeżeli zabezpieczycie Państwo środki, ale nie można, bo nie ma 

odpływu, czyli toalety.   

Radna Anna Górska; Ten pan na pewno pozwoli na to. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Radna nie możemy sobie pozwolić przy 

uchwalaniu takiej uchwały na takie dywagacje. Więc musimy wrócić w Budkowie na remizę 

strażacką i to jest moja propozycja.   

Wójt Gminy Wińsko; W remizie strażackiej w Budkowie nie ma pomieszczenia, które się na 

to nadaje. Proszę spojrzeć na mapę. Pani Radna, Pani Górska, Pani mieszkańcy gdzie jeżdżą 

do szkoły?  

Radna Anna Górska; Ale to nie istotne.  

Wójt Gminy Wińsko; Istotne, bo naturalnym …. jest Krzelów. Dla mieszkańców Przyborowa, 

czy Buszkowic, Krzelów jest tak samo daleko. Także tutaj nikt nie były specjalnie 

wyróżniony, ani specjalnie utrudnienia by nie było.   

Radna Anna Górska; Dużo dalej miałby Budków. Jeżeli jest możliwość, jest lokal… 

Wójt Gminy Wińsko; To proszę pomyśleć o tym, jak będą jechać do Wińska z Moczydlnicy             

i z Małowic, razem z Jakubikowicami i Słupem. 

Przewodniczący Rady Gminy; Małowice, jeżdżą do Orzeszkowa Pani Wójt, w tej propozycji.  

Radna Anna Górska; Konary. 

Wójt Gminy Wińsko; Konary, przepraszam. Konary i Moczydlnica są jednym okręgiem                  

z Boraszycami, Słupem. Ile jest z Moczydlnicy do Wińska?  

Radna Anna Górska; Ja poproszę o 5 minutową przerwę, skontaktuję się w tej sprawie                    

z Panem B. Może tak być? 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dobrze Pani Radna, na Pani wniosek 5 min. 

przerwy.  

Wójt Gminy Wińsko; Może to jest sytuacja, w której Pani załatwi tą toaletę i od razu wioska 

będzie zadowolona.  

 

Zarządzono przerwę. 

 

Radna Anna Górska; Nie udało mi się skontaktować …..musimy poczekać aż oddzwoni …ale 

myślę, że się zgodzi  i wodę odkręci.  

Wójt Gminy Wińsko; A my możemy zadeklarować, że będziemy czerpać to szambo.                  

My będziemy mieli tam  imprezę raz na czas, a on będzie korzystał zawsze.  

Radna Anna Górska; Tak było, że gmina wywoziła….. tak było, a że to się popsuło to nie 

wiem… 

Radny Ryszard Kisielewicz; To Buszkowice zostawiamy. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wracamy do obrad. Jest jakiś konsensus, żeby 

tu nie dyskutować? 

Radna Barbara Żeliźniak; Boraszyce Wielkie trzeba dopisać, bo ich nie ma.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jeszcze jakąś miejscowość? Niech każdy 

popatrzy czy wszystkie miejscowości w danych okręgach są, żeby czegoś nie przegapić.  

Nastąpiła chwila przerwy. 
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W takim razie wracamy do obrad. Jest taka 

propozycja, znaczy mój wniosek, żeby Boraszyce Wlk. dopisać do obwodu głosowania nr 2              

i zaktualizować te podstawy prawne, zgodnie z tym co przeczytałem 

Radna Barbara Żeliźniak; Jeszcze w § 7 uchyla się uchwałę….. jest dwa razy powtórzone 

słowo uchwała.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dobrze, żeby wykreślić „uchwałę” z uchyla się 

uchwałę uchwałę z dnia 7 maja. Dobrze czyli te trzy zmiany, kto z Państwa jest za tym, żeby 

wprowadzić je do tej uchwały, proszę o podniesienie ręki.  

Przystąpiono do głosowania. W  głosowaniu wzięło udział 13 radnych,  za  wnioskiem w tej 

sprawie głosowało 1100  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  22  rraaddnnyycchh..  WW  ggłłoossoowwaanniiuu  

oommyyłłkkoowwoo  nniiee  uucczzeessttnniicczzyyłłaa  PPaannii  RRaaddnnaa  GGóórrsskkaa..  PPoossttaannoowwiioonnoo  ppoowwttóórrzzyyćć  ggłłoossoowwaanniiee..  

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli ostatecznie ….obwód nr 6, Budków 54             

i tutaj  jest zgoda urzędu na to, że… 

Radni zgromadzeni na sali;  Nie Budków, Buszkowice. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przepraszam, Buszkowice Małe 11. Świetlica 

wiejska w Buszkowicach Małych 11. Jest zgoda wszystkich na to żeby w tej świetlicy 

wiejskiej zrobić obwód glosowania. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest               

za podjęciem tej uchwały z tymi zmianami, proszę o podniesienie ręki. 

 

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1133  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwnniioosskkiieemm  ww  tteejj  sspprraawwiiee  ggłłoossoowwaałłoo  1122  

rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałł  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  11  rraaddnnyy..  

 

UUcchhwwaałłaa  zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa..  

 

 

AAdd..  1100  

IINNTTEERRPPEELLAACCJJEE,,ZZAAPPYYTTAANNIIAA  OORRAAZZ  WWOOLLNNEE  WWNNIIOOSSKKII  

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Radna Górska chciała zadać pytanie? 

Radna Anna Górska; Pani Wójt, jak to się stało, że do świetlicy do Buszkowic nie została 

doprowadzona woda, ani nie ma szamba. Świetlica została wyremontowana: dach i na 

zewnątrz, około 200 tyś. Dwa lata nie mogą mieszkańcy korzystać ze świetlicy. Wtedy kiedy, 

były pozyskane środki z zewnątrz na wydatki inwestycyjne i bieżące remonty, naprawy                  

tj. 2 815 000 zł. z Agencji Nieruchomości Rolnej, Skarbu Państwa, Banku Gospodarstwa                 

i środki własne Gminy Wińsko w wysokości 767 325 zł. - w sumie tych wydatków 

inwestycyjnych, nie znalazła się świetlica, bo być może były to na mieszkania, ale inne 

wydatki również zostały poniesione na remont świetlic, adaptacje, czy jak to nazwać. Dlatego 

też, moja tutaj prośba, żeby pochylić się i zrobić to ludziom, bo to jest miejsce integracji 

mieszkańców, innego tam nie ma, oprócz pięknego boiska, które jest wyremontowane                      

i złotówki nie daliśmy na to, tylko z ich funduszu sołeckiego. Wszystko robią i w świetlicy               

i na zewnątrz, na boisku, wzorcowo, tak jak i w Dąbiu Pan Sawczyn, tak i tam jak i tutaj jest. 

Odnosząc się do tej świetlicy, proszę żeby pochylić się i z jakiś tam środków rezerwy, czy 

innych to ewentualnie wykonać. Dziękuję. 

Wójt Gminy Wińsko; Odpowiadam, środki które Pani wymieniła, są rzeczywiście środkami 

naznaczonymi, czyli przeznaczonymi na mieszkania, a to przejęte od agencji, a to socjalne. 

Próbę zrobienia tego odpływu, tego szamba, podejmowałam wielokrotnie, formalnie okazało 

się to nie możliwe. Nie mam nic wspólnego z tym konfliktem, który jest z  sąsiadem. Mam 

nadzieję, że sprawa lokalu wyborczego i Pani osobiste zaangażowanie, spowoduje, że sąsiad 
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zgodzi się na nasze propozycje. Moje pojawienie się, może tylko zaszkodzić, ponieważ pała 

do mnie jakąś niechęcią, każdy ma prawo, dlatego  nie ma tam tego odpływu, a dlaczego nie 

ma wody? Nie inwestowaliśmy w kilkadziesiąt metrów wodociągu, wiedząc, że nie ma 

odpływu, więc odpływ jest jakby pierwszy. Byłoby doskonałe, gdyby znowu dało się umówić 

na to, żeby był podwójny licznik na wodę, żebyśmy mogli czerpać bez dodatkowych kosztów, 

bez budowy tego odcinka wodociągu, bo to nie są małe kwoty i gdybyśmy mogli domówić się 

w sparwie odbioru tych ścieków. Mam nadzieje, że do tego dojdzie i w tym momencie tego 

tematu nie będzie.  

Radna Anna Górska; To jest wielki grzech zaniechania, w stosunku do tej świetlicy, że te 

rzeczy przez 2 lata nie były zrobione.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękuję Pani Radna za Pani zdanie w tej 

sprawie. Ja przeczytam Państwu, bo radni składali na poprzedniej sesji interpelacje, na te 

interpelacje dostaliśmy odpowiedź. Na interpelacje Radnej Żeliźniak dot. harmonogramu 

zadań inwestycyjnych przewidzianych w budżecie (bo jesteśmy na półmetku, a niektóre 

zadania, tak jak Pani Wójt się wypowiadała, traktuje niektóre zadania, jak  cytuję  „nie 

swoje”, tylko zadania zgłoszone przez radnych i Pani nie zna tych zadań, dlatego Radna 

Żeliźniak prosiła o przedstawienie takiego harmonogramu zadań, żebyśmy wiedzieli, kiedy 

będzie np. odmulenie stawi w Wyszęcicach, czy szereg innych zadań), przeczytam: „ zadanie 

do realizacji, zgodnie z ustawą może zlecić tylko Wójt, nie ma żadnego znaczenia, kto zgłosił 

do realizacji, czyli zawnioskował realizację do budżetu na bieżący rok, jeśli wniosek został 

przez radę przegłosowany większością głosów, realizacja zadań inwestycyjnych 

przewidzianych w budżecie na rok 2018, będzie się odbywać w roku budżetowym 2018”. 

Czyli w dalszym ciągu, szanowni Państwo nie mamy tego harmonogramu.  

Wójt Gminy Wińsko; Taki harmonogram nie powstanie, ponieważ ustawodawca mnie 

umocował do tego, żeby zlecać wykonywanie powierzonych zadań w ciągu roku i tego się 

będę trzymać. Powtarzam po raz kolejny, szczególnie Pani Radnej Żeliźniak, że ustalenie 

jakiegokolwiek harmonogramu, powoduje że oddaję Państwu swoje kompetencje, po to 

żebyście mnie rozliczali z tego, że z jakiś powodów w tym harmonogramie zachodzą jakieś 

zmiany. Harmonogramem jest budżet na rok wraz z wprowadzonymi do niego zmianami, a ja 

jestem z niego rozliczana po zamknięciu tego roku.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Radna Rafałko pytała się o prace związane                    

z odmuleniem stawu w Smogorzowie Wielkim i są informacje, że prace te zostały 

zakończone, prace związane z otoczeniem stawu i urządzeniami piętrzącymi nie zostały 

zakończone, staw nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców, mimo to,                    

w związku z tym, że mieszkańcy życzą sobie ogrodzenia, zostanie ono wykonane. Kolejna 

interpelacja dotycząca wydatkowania środków na remont dworu w Smogorzówku: „środki 

Skarbu Państwa, nie zostały wydatkowane na remont dworu w Smogorzówku, stąd Wójt nie 

mogła wykazać niestaranności wydatkowania tych środków; jeśli środki na ekspertyzy nie 

zostały zabezpieczone, polegamy na opinii fachowców zatrudnionych w urzędzie gminy lub 

stale z nami współpracujących; środki wydatkowane na remont tego obiektu były zapisane              

w budżecie na rok 2017, wydatkowane zgodnie z prawem zamówień publicznych do końca 

2017r.”  

Wójt Gminy Wińsko; Pan nie czyta tekstu pytań, zwanych przez Państwa interpelacjami, 

czyta Pan same odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tak bo interpelacje były na ostatniej sesji. 

Wójt Gminy Wińsko; W związku z tym, że czyta Pan same odpowiedzi, to część radnych nie 

wie co Pan czyta.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wszyscy byli obecni z radnych na ostatniej 

sesji.  
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Wójt Gminy Wińsko; Ale może nie wszystkich życie polega na zapamiętywaniu tego co 

mówią poszczególni radni w swoich pytaniach. Proponowałabym, żeby jednak czytać 

interpelacje i odpowiedzi, wtedy wszyscy mamy jasność, co odpowiedziałam i na jakie 

pytania.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wszyscy mamy jasność, ponieważ te pytania są 

zapisane w protokole.  

Wójt Gminy Wińsko; W takim razie interpelacji, jak i odpowiedzi są jeszcze w internecie  

gdyby ktoś z Państwa chciał wiedzieć, co Pan teraz czyta, to się teraz dowie.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przypomnę, że w protokołach z sesji, które są 

też w internecie te pytania są dokładnie w słowo w słowo spisane.  

Radna Anna Górska; Ja wejdę w słowo, przepraszam, odebrałam telefon. Pan B. z Panią 

sołtys dzwonił, że na dzień wyborów udostępniają szambo i wodę.  

Wójt Gminy Wińsko; Tylko na dzień wyborów? 

Radna Anna Górska;  Tak, tak powiedziane na razie. Na razie, Pani w tym rola Pani Wójt. 

Wójt Gminy Wińsko; Nie moja, bo ja tylko zaszkodzę. To jest Pani okręg wyborczy, to jest 

mieszkaniec z Pani okręgu, ja nie chce zaszkodzić tej sprawie.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękuję Pani radna za informacje. I teraz 

informacja dot. mieszkania Budków 4, to była ta sytuacja pamiętacie Państwo, gdzie nawet 

mediacji podjęła się Pani Radna Powiatowa Elżbieta Bereza i tutaj czytam tę odpowiedź: 

„dodam tylko, że zakres prac planowanych przez IZR- Referat Inwestycji i Rozwoju, 

niemożliwych do wykonania przez ZKGKiM nie wymagał zgłoszenia i pozwoleń na budowę;” 

(przypomnę Państwu, że ich ekspertyza dotyczyła dwudziestu kilku tysięcy złotych, 

ekspertyza, czy propozycja zrobienia łazienki i kuchni, poszli bez remontu dachu); 

„poszerzenie tego zakresu o naprawę dachu, poprzez przełożenie istniejącym materiałem, 

wraz z uzupełnieniem braków, również tego nie wymagał; prace w tym zakresie, zostałyby już 

dawno zakończone, roszczenie Radnej Anny Górskiej, żeby remont przeprowadzić według 

dostarczonego przez nią kosztorysu, wymaga pozwolenia na budowę oraz zgody lub opinii 

konserwatora zabytków; do uzyskania tych dokumentów potrzebny jest projekt budowlany, a 

w związku z tym mapa do celów projektowych i inne kosztowne dokumenty; powinien to 

sporządzić  i dostarczyć do gminy autor kosztorysu, ten jednak odmówił; kosztorys nie 

zawiera przy tym kosztów dokumentacji; jeśli wiec remont budynku Budków 4 ma obejmować 

zakres kosztorysu, nie możemy go przeprowadzić bez w/w dokumentów i pozwolenia na 

budowę; okres wyczekiwania po złożeniu kompletu dokumentów to 60 dni; oczywistym jest 

również, że Konserwator Zabytków nie wyrazi zgody na przewidziane  w kosztorysie pokrycie 

blachą; problematyczna jest również budowa zbiornika na ścieki i wiele innych elementów; 

referat inwestycji nie może wziąć odpowiedzialności za przedsięwzięcie, które radna próbuje 

narzucić; żaden z wykonawców nie zechce podjąć się remontu z lokatorami w środku oraz              

z zapowiedzianymi na sesji dyżurami, prawdopodobnie radnych na placu budowy, jakie 

publicznie zapowiadał Przewodniczący Rady; mieszkańcy nieruchomości gminnej Budków 4, 

pozostają w dotychczasowych warunkach, nie z winy Urzędu Gminy, ani Wójt Gminy; jeśli 

zaś chodzi o kwotę zabezpieczoną na remont obiektu w Budkowie 4, to jak wynika z budżetu 

wynosi ona 80 000 zł.; rozpoczęcie prac remontowo-budowlanych w oczekiwanym zakresie, 

rozpocznie się po dostarczeniu pełnej dokumentacji, która pozwoli na złożenie wniosku                       

o pozwolenie na budowę i oczekiwanie, że takie pozwolenie w ciągu 60 dni zostanie wydane 

przez Starostwo Powiatowe.” I tutaj Pani Radna Górska mi dostarczyła odpowiedzi ze 

Starostwa Powiatowego, które … 

Radna Anna Górska; Zwróciłam się z zapytaniem i z tą notatką, bo ja nie jestem 

budowlańcem.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja uważam, czytając to, że w sytuacji kiedy 

Radna Górska się angażuje w ten projekt bardzo i szuka pomysłu na to, w jaki sposób 
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urzędowi ułatwić i znajduje autora kosztorysu, to jakby wymaganie od niej, żeby ona od tego 

autora kosztorysu uzyskiwała jakieś kolejne pisma, czy pozwolenia to się mija z celem. Po to 

jest urząd gminy, żeby tego typu zadania wykonywał. Ten kosztorys był tylko przykładem             

w jaki sposób można to wycenić. Co do dalszego zakresu prac, nie zapowiadałem na sesji 

dyżurów radnych, tylko proponowałem, żeby radni z komisji mienia w jakiś sposób 

opiekowali się tym projektem, żeby wspólnie w porozumieniu z tymi mieszkańcami, jeżeli 

Pani nie może bezpośrednio porozumieć się z tymi mieszkańcami, żeby byli w formie 

mediatorów, przy realizacji tego zadania. Z kolei w piśmie ze Starostwa Powiatowego, 

czytamy że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych, polegające 

na remoncie obiektów budowlanych. To jest pierwsza rzecz. Pozwolenia na budowę nie 

wymaga budowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe do pojemności 10m3, 

pozwolenia na budowę nie wymaga budowa instalacji energoelektrycznej, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz 

użytkowanego budynku. Tu jest szereg tego typu sprecyzowanych odpowiedzi                               

z powoływaniem się na podstawy prawne, więc ja to Pani Wójt załączam  do protokołu, żeby 

Pani pracownicy również z tym pismem się zapoznali i żeby ten remont został w końcu 

przeprowadzony, zgodnie z …. 

Wójt Gminy Wińsko ; Nie remont tylko rozbudowa ze zmianą pokrycia dachu…. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; …zgodnie z tym o czym rozmawialiśmy na sesji 

w obecności Pan Radnej Elżbiety Berezy. Czy Pani Radna Górska chciałaby coś jeszcze 

dodać? 

Radna Anna Górska; Ja bardzo proszę Pani Wójt podejść do tego odpowiedzialnie, ponieważ 

mieliśmy Panią mediator, Panią radną powiatową, rozmawialiśmy i pewne rzeczy  zostały 

wydaje mi się zrozumiane, przez osoby decydujące o tym remoncie, bo sprawa jest taka, że 

niektóre rzeczy można robić na zgłoszenie. Pani sama wyartykułowała w swojej wypowiedzi, 

w którymś z protokołów to jest, że łazienka, ponieważ to jest jedno, jako całość fundamentu 

może być robiona tylko na zgłoszenie, więc zacznijmy. A jeżeli chodzi o dach, będą jakieś 

przeszkody, konserwator no to się odwlecze w czasie, a już tą podstawową rzecz, jaką jest 

łazienka, opierając się na Pani wypowiedzi (jest w protokole, znajdę to Pani podam) to już 

można by zacząć robić. I po prostu takie jest tylko zgłoszenie do starostwa. Pewnie, że dach, 

to wiadomo do konserwatora itd. ale tutaj już jest późno, ale jeszcze jest to do zrobienia tym 

ludziom. Nie wiem czym oni Pani zawinili, Ci biedni, niepełnosprawni, tacy o chudziutcy, 

patrzący szczerze w oczy, oni nie mają do Pani żadnych…. oni tylko czekają kiedy Pani Wójt 

zleci to. A w ośrodku zdrowia, na przystankach słyszą „Wójt Wam tego nie zrobi”. Nie będę 

powtarzać kto, w plotki się nie bawię.  

Wójt Gminy Wińsko; W jakim ośrodku zdrowia na jakim przystanku, bo nie rozumiem. 

Radna Anna Górska;  Że Wójt Wam tego nie zrobi. 

Wójt Gminy Wińsko; Ale kto? 

Radna Anna Górska;  No ja np. słyszę, jak mówią, że nie będą mieli zrobione. 

Wójt Gminy Wińsko; Ale kto mówi 

Radna Anna Górska;  Oni. 

Wójt Gminy Wińsko; Ale kto oni? 

Radna Anna Górska;  Ci ludzie, że nie będą mieli zrobione.  

Wójt Gminy Wińsko; No wie Pani, projekt budowlany, to projekt budowlany. 

Radna Anna Górska;  Nie ma być projektu, tylko zgłoszenie na to.  

Wójt Gminy Wińsko; Zamieszkiwanie na terenie budowy, to zamieszkiwanie na terenie 

budowy. Jest 80 000, które może zarobić, oczywiście po zakupie materiałów jest to mniejsza 

kwota, nasz zakład budżetowy. I ja się bardzo cieszyłam, że mogę zakładowi, któremu ufam 

powierzyć tę pracę. Poziom skomplikowania, który Pani wprowadziła do tego 

przedsięwzięcia, powoduje  że nikt, ani nasz zakład budżetowy, ani inna firma, nie chcą się 
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tego podjąć, tak jak pisałam w tej odpowiedzi, Pan powiedział wyraźnie: „ustalimy tam 

dyżury”. Nikt nie chce w ten sposób pracować, pracy jest dość, na rynku przetargi zastępuje 

łapanka na wykonawców…. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nie powiedziałem o żadnych dyżurach. 

Wójt Gminy Wińsko; …można mieć te pieniądze i nimi w domu dziury pozatykać, bo nie ma 

komu ich dać, żeby zostały zadania zrealizowane. To wszystko wytłumaczył Pani Pan 

Tomasz Sikora, poświęcił Pani wiele czasu.  

Radna Anna Górska; Nic mi nie wytłumaczył.  

Wójt Gminy Wińsko; Wszystko było przy tym dwóch światków. Siedziała Pani pół godziny. 

On wszystko Pani wytłumaczył. A skrót tego co Pani wytłumaczył, ja zawarłam w tym 

piśmie. Potrzebne są dodatkowe dokumenty, i w tym kosztorysie ich  nie ma. Czy Pani wie ile 

kosztuje mapa, ile kosztuje to wszystko? 

Radna Anna Górska; Mi to nie potrzebne jest. Jestem radną. Ja chciałam tylko wyjaśnić 

pewną rzecz Pani Wójt, zasadniczą, że Pani spowodowała zamieszanie w tym temacie, 

ponieważ w projekcie zmian do budżetu  z dnia 16 kwietnia, wprowadziła Pani zmniejszenie 

wydatków na zadania modernizacja Budków 4, o kwotę 55 000, środki potrzebne do 

wykonania zadania wynoszą 25 000, pozostała część środków zostanie przeznaczona na 

zadania remont gminnych lokali mieszkalnych oraz przebudowa budynku w Konarach 45. 

Przeznaczona pierwotnie kwota 80 000, jest zbyt mała, to jest najważniejsze tu, na remont 

ten, na który Pani wskazuje, dach i łazienka. W związku z tym przedłożyłam kosztorys, który 

wskazał, że w tej kwocie mieści się dach i łazienka i przy dobrej gospodarce, jeszcze kuchnia, 

taka jak jest w wiejskich domach. Po to ten kosztorys zrobiłam. Ja to już powtarzałam, 

mówiłam a Pani z uporem maniaka, że Pani mi tu wprowadziła kosztorys. Ten kosztorys jest 

dla Pani orientacji, że wystarczą te pieniądze, bo przed włożeniem do budżetu był inspektor 

nadzoru i określił mi ile i na co potrzeba. Ja z nieba tego nie wzięłam. Wzięłam z decyzji 

ludzi, którzy się na tym znają. A Pani i Pani pracownicy, Pani kosztorys i Pani ma robić jakieś 

projekty, no Pani Wójt. A Pan inspektor inaczej nie powie, jak Pani mówi i wszystko…. 

Wójt Gminy Wińsko; Pan inspektor się zna i ja polegam na tym ci on mówi. 

Radna Anna Górska; Czy Pani zrozumiała po co są te kosztorysy? 

Wójt Gminy Wińsko; Ja to zrozumiałam od razu. 

Radna Anna Górska; I w związku z tym, te kosztorysy ktoś charytatywnie zrobił w tygodniu 

czasu. Ja była chora i wypisałam się ze szpitala, żeby  na tą sesję przyjechać, żeby Pani tym 

biednym ludziom nie zabrała tej łazienki. Trochę więcej empatii, przydałoby się.  

Wójt Gminy Wińsko; Bardzo konsekwentna polityka części radnych, aby robić ze mnie złą 

osobę, bez empatii, która krzywdzi ludzi biednych i niepełnosprawnych, realizuje się na 

przykładzie tej jednej rodziny z pominięciem wszystkich innych. W tym kosztorysie jest 

łazienka, nie ma szamba, jest dach ale z blachy, na który się nie zgodzi, a dachówka jest 

wielokrotnie droższa niż blacha. Ten kosztorys jest rzeczywiście zrobiony charytatywnie, bo 

on jest nie przydatny do niczego. Skoro on jest nie przydatny do niczego, to co chciała Pani 

nim udowodnić? Że na terenie zabytkowym mam kłaść blachę trapezową i Pani konserwator 

ma się na to zgodzić?  

Radna Anna Górska; Chciałam Pani przedstawić, że ta kwota wystarczy.  

Wójt Gminy Wińsko; Pani kilkukrotnie nawiązując do drogi w Dąbiu, powiedziała że 

nawiązała kontakt z niezależnym konserwatorem z innego województwa. Dobrze, że nasza 

Pani konserwator tego nie słyszała, bo to by oznaczało, że ona jest jakąś konserwator zależną. 

Niezależny konserwator, może Pani znajdzie konserwatora, który pozwoli na blachę. Może 

znajdzie Pani taki sposób, żeby nie mają 15 metrów od okna móc zbiornik zbudować, itd. 

Chcieliśmy to zrobić na zgłoszenie, po tym jak 25 000 zł. nie bo Pan się zgodził na 

odstąpienie pomieszczenia na łazienkę. To Pan kierownik „komunalki” powiedział, że teraz 

musi to przeliczyć, że to o kilka tysięcy podnosi ten koszt. Naprawa dachu przez przełożenie 
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istniejącego materiału i uzupełnienie go już właśnie z nowym …. pozwolenie wymaga, itd. 

itd. Ale Pani się uparła, żeby realizować ten kosztorys, to my poprosiliśmy o pozostałe 

dokumenty. 

Radna Anna Górska; Nie uparłam się. Od początku mówiłam, że to tylko jest po to, żeby Pani 

pokazać jak…. 

Wójt Gminy Wińsko; Ja mogę przetarg na te prace ogłosić nawet jutro. Obawiam się jednak, 

że nie będzie zainteresowania, ponieważ już takim mitem i takimi dodatkowymi warunkami 

przez radnych, została ta inwestycja obłożona, że firmy mają co robić i obawiam się, że nikt 

się nie zgłosi. Ale zrobić zgłoszenie na tej podstawie, proszę bardzo.  

Radna Anna Górska; Może na kompromis, zróbmy ta łazienkę, a na to czekajmy.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nie Pani Radna, już nie bawmy się w te rzeczy. 

Kompromis był zawarty, ja tak zrozumiałem i chyba większość radnych na sesji kiedy była 

tutaj radna … 

Wójt Gminy Wińsko; Panie Przewodniczący ja jeszcze nie skończyłam. Pani Radna, do tych 

środków o których wtedy Pani powiedziała, że za mała ta łazienka. Pan kierownik komunalki, 

powiedział, że teraz to przeliczy i to będzie znowu o kilkanaście tysięcy droższe i da się 

zrobić. Wtedy Pani włączyła kosztorys, że to musi być 80 000, w którym to kosztorysie są 

pozycje nie do przyjęcia z punktu widzenia prawnego, nie do zrealizowania. Więc albo Pani 

się wycofuje z tego kosztorysu i pozwala nam działać po swojemu. 

Radna Anna Górska; Oczywiście. 

Wójt Gminy Wińsko; Przyznam, że 2 lub 3 m-ce straciliśmy przez Panią. Wtedy możemy 

zacząć robić ten remont. 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale o czym Pani mówi. Ja rozumiem, że radna 

Górska ze względu na to, żeby w końcu miała Pani świadomość, że postawiła Pani na swoim, 

żeby tę inwestycję zrealizować. Naprawdę Pani Wójt apeluję do Pani rozsądku, zamknijmy 

ten temat. 

Wójt Gminy Wińsko; Niech Pan sobie daruje, bo nie należy do Pana kompetencji alby 

apelować do mojego rozsądku.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Będę apelował. Wierzę w Pani rozsądek.  

Radna Anna Górska; Nie chcę przedłużać sesji Pani Wójt, ale w podobnym tonie 

wypowiadałam się i tu mam ten protokół z sesji. Wytłumaczyłam po co ten kosztorys itd.            

w podobnym tonie, ale to jakoś nie dociera. Czyli tak, jak mówiłam, na zgłoszenie łazienka a 

te sprawy dot. dachu to faktycznie trzeba do konserwatora.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Radna no niestety jesteśmy w tej sytuacji, 

że Pani Wójt musi postawić swoim i niestety musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać, czy 

rzeczywiście wyrazi łaskawie zgodę, na to żeby to zrealizować, czy dalej będzie w ten sposób 

to argumentowała. 

Radna Anna Górska; Dla takich ludzi postawienie na swoim, to nie jest żaden… 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zamykamy ten temat. Nie mamy harmonogramu 

inwestycji. Pani Wójt ma harmonogram inwestycji zapisany w budżecie. Czy ktoś z Państwa 

radnych ma jeszcze jakieś pytania? 

Radna Jolanta Rafałko; Na ostatniej sesji zapytałam się o przystanek autobusowy. Pełna tu 

jest odpowiedz, ale chciałam się zapytać czy ZGKiM kontaktował się z osobami, na których 

wjeździe do stodoły postawił ten przystanek autobusowy? 

Wójt Gminy Wińsko; Nie postawił na wjeździe do stodoły. Postawił … 

Radna Jolanta Rafałko; Ale tam są drzwi wjazdowe do stodoły i jeżeli oni chcieliby wjazd 

tam to utrudnia. Jest przystanek, metr za jest płot i metr za płotem jest wjazd do stodoły.  

Wójt Gminy Wińsko; Jak jest płot, to nie ma wjazdu….. 

Radna Jolanta Rafałko; Ale może właściciele postawili sobie tymczasowo płot bo im jest tak 

…. 
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Wójt Gminy Wińsko; Tymczasowy płot już zdążył zardzewieć. Wymyślony w tej chwili 

potencjalny wjazd, bo może tu w przyszłości „wasze dziecko” będzie przechodziło, sprawdzi 

czy….jesteśmy w sytuacji jak u Pana B. Żeby zrobić sobie bramę w nowym miejscu, to trzeba 

mieć zgodę na wjazd od zarządcy drogi. Jest to droga powiatowa. Zarządca drogi wyraził 

zgodę na postawienie w tym miejscu przystanku, czyli w przyszłości gdyby „wasze dziecko” 

tędy przechodziło, to tędy przejścia nie będzie, czyli nie wyraziłby zgody na bramę. 

Przystanek stoi tuż obok naszej działki, ponieważ nasza działka posadowiona jest tak,                   

że przystanek stwarzałby niebezpieczeństwo. Zabraliśmy ten przystanek z działki prywatnej, 

na której stał wiele lat i Pani właścicielka wiele razy przychodziła do mnie, że ona chciała 

dobrze i nadal chce dobrze, ale nie może znieść tego co tam się wyrabia na tym przystanku po 

nocy i co ona znajduje rano w swoim ogródku i w nocy nie może spać. Więc żeby w tej części 

wsi był przystanek, przeniesienie go na drugą stronę tak, wszystkie uzgodnienia mieliśmy, łuk 

drogi niebezpieczny, zgoda na przeniesienie na szeroki pas drogi powiatowej i przeniesienie. 

A jeżeli kiedyś ktoś tam zechce zrobić bramę, to już powiedziałam jaka jest procedura.  

Radna Jolanta Rafałko; Chciałam się jeszcze zapytać w drugiej sprawie, w sprawie tego 

pałacyku w Smogorzówku. W tym pałacyku mieszka jedna pani. To jest mieszkanie socjalne? 

Wójt Gminy Wińsko; Nie komunalne. 

Radna Jolanta Rafałko; Zaprosiła mnie ta Pani do siebie do domu. Widziałam te sufity, które 

odpadają i twierdzi Pani, że to jest skutek remontu dachu. Był remontowany dach, padł deszcz 

i zalało. Teraz odpadają tynki z sufitu. Co w związku z tą sprawą? Trzeba tam remontować, 

Pani też narzeka na wjazd, bo został trochę rozjeżdżony przez firmę, która tam wjeżdżała,           

a Pani jest o kulach, więc to jej utrudnia dojście do domu. Co w związku z tą sprawą? A to 

miało być za projekt na który się zgodziliśmy ponad 200 000 z własnych pieniędzy, a tutaj 

osoba, która jest na mieszkaniu komunalnym i płaci czynsz, jest jakby poszkodowana w tej 

sprawie. 

Wójt Gminy Wińsko; Pani nie jest poszkodowana w tej sprawie, jej mieszkanie jest w słabym 

stanie, ale nie życzyła sobie żadnego remontu, ja to szanuję, to jest starsza osoba. Jeśli tam 

coś odpada i Pani tak twierdzi, że to w związku z pracami w co wątpię, ale wszystko może się 

zdarzyć, to dziwi mnie to, że ja nic o tym nie wiem od tej Pani, bo ja się z tą Panią co kilka 

dni widzę. Ostatnio byłam na kawie i miała problem z zaworem, przyjechała „komunalka”               

i zakręcała, żeby się do piwnicy nie lało, itd. Także jestem w kontakcie z tą Panią                              

i rzeczywiście jeden kamień na wjeździe, jedna stara cegła się odwróciła i „komunalka”                 

z tego co wiem naprawiła. Są tam utwardzone te wjazdy, tylko rozjazd został po tej robocie. 

Specjalna interwencja w tej sprawie nie jest potrzebna, wystarczyłaby zwykła wiadomość.              

W tamtym tygodniu byłam, widziałam się z tą Panią, dziwne że nic mi o tym nie powiedziała. 

Sprawdzimy oczywiście, czy to ma związek z czy nie ma. Jest to ogromne mieszkanie, można 

jeden pokój doprowadzić do takiego stanu, żeby było… 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, jeżeli jest Pani w takim dobrym 

kontakcie z Panią, o której tutaj mowa, to mnie to dziwi, bo do mnie z kolei też dzwoniła                  

w piątek z informacją, że Pani 3 tygodnie temu obiecała, że wyśle „komunalkę”, żeby coś 

zrobiła z tym wjazdem, bo ona ma kule i w dalszym ciągu to nie jest zrobione. Nie wiem, czy 

Wy pijecie tylko kawę, czy rozmawiacie.  

Wójt Gminy Wińsko; Była „komunalka” w pewnym czasie i naprawiała zawór i naprawiała to 

i tamto.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja słyszałem podobne historie, nie słyszałem o 

tych sufitach, ale … 

Wójt Gminy Wińsko; Jest to kolejna biedna osoba, dla której widocznie nie wykazuję empatii 

i polityka realizowana przez Państwa, że jestem złą osobą ma swój kolejny punkt odniesienia. 

I tak to zostawmy.  
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Radna Jolanta Rafałko; Musze się do tego odnieść, bo zaczyna nas denerwować Pani 

ironiczne podchodzenie do pewnych spraw. Pani jeszcze dzisiaj była przed sesją, żeby 

zobaczyć, czy zostały te prace zrobione. Tam nie jest utwardzone, jeszcze jest gróz z dachu, 

nie prawda, że nie zgodziła się Pani. Nie wiem czy ma o mieszkanie ubezpieczone,                        

ja uważam, że jeżeli zalało i Pani jest jakby właścicielem, to powinna tej Pani odpowiedzieć, 

że jeżeli jest ubezpieczony…. 

Wójt Gminy Wińsko; Cały budynek jest ubezpieczony, Pani nie zgłosiła do gminy żadnej 

awarii.  

Radna Jolanta Rafałko; Że Pani była, że Pani oglądała, że Pani obiecała, że coś tam naprawi. 

Naprawdę sufit odpada, nie wiem dlaczego. 

Wójt Gminy Wińsko; Nie oglądałam, nie pokazywała mi Pani. 

Radna Jolanta Rafałko; Ponoć Pani sama weszła do mieszkania i oglądała.  

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze zapytania                

lub wolne wnioski? Jeżeli nie, dziękuję za udział w sesji i zamykam obrady 58 sesji Rady 

Gminy. 

 

Obrady zakończono o godz. 17.10 
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