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Protokół nr 59/2018
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 20 czerwca 2018 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1800 i zakończono o godz. 1950
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec
ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecna radna Joanna Skoczylas.
Przewodniczący poinformował, że sesja została zwołana w trybie art. 20. ust.3 ustawy o
samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy Wińsko.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb.
Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji radnych, Wójta Gminy - p.
Jolantę Krysowatą – Zielnica, Skarbnika Gminy- p. Annę Kupczyk, Sekretarza Gminy- p.
Anetę Niewiarowską, Mecenasa- p. Mateusza Chlebowskiego, pracowników Urzędu oraz
przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego.
Ponadto w sesji udział wzięli;
1. Bogusława Folkman
2. Alicja Kosińska

- Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
- Podinspektor ds. oświaty, kultury

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że przedstawiciele Polskiego Związku
Wędkarskiego poprosili o możliwość zabrania głosu w pilnych i bieżących sprawach,
korzystając z tego, że jest sesja nadzwyczajna.
Głos zabrała Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Panie Przewodniczący, jeśli sesja jest
nadzwyczajna i zwołana na mój wniosek to o porządku obrad podpisanym decyduję ja.
Państwo jak najbardziej, skoro w tajemnicy przed nami i częścią radnych Pan się z nimi tutaj
umówił to jest taki punkt jak wolne wnioski i w tym punkcie jak najbardziej każdemu wolno
się wypowiadać. Teraz przed nami kilka uchwał w tym budżetowa, która nie została
omówiona, dlatego mam wątpliwości czy zebrani tu radni znają treść zmian w uchwale
budżetowej jakie zaproponowałam. Zostały omówione tylko autopoprawki, dlatego wnoszę
aby sesja odbywała się zgodnie z planem, czyli żeby zostały omówione i przegłosowane
uchwały, które przygotowałam na dziś, po wykreśleniu tej uchwały o której zawnioskowałam
wykreślenie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, jesteśmy jeszcze przed punktem
przyjęcie proponowanego porządku obrad, dobry obyczaj nakazuje przywitanie gości i
korzystając z tego, że to ja prowadzę te obrady, od razu chciałem też udzielić głosu naszym
szanownym gościom ...
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Szanowni goście powinni zabrać głos w wolnych
wnioskach a nie teraz.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, to ja jako przewodniczący prowadzę
obrady
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Czyli teraz jest sesja czy nie ma sesji?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jest sesja, ponieważ otworzyłem sesję.

2
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Jeżeli jest sesja, to o porządku obrad decyduję ja
ponieważ jest to sesja nadzwyczajna o której zwołanie wnioskowałam. Jeżeli nie ma sesji to
Pan nie prowadzi jeszcze tego spotkania.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, ja nie rozumiem Pani powodu
zacietrzewienia, do drugiego punktu przejdziemy, jesteśmy w punkcie otwarcie sesji rady
gminy i przywitanie gości.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Powód jest taki, że zależy nam na omówieniu i
przegłosowaniu uchwał, które zaproponowałam i jest taki punkt jak wolne wnioski w którym
każdy z Państwa może się wypowiedzieć na każdy inny temat, którego nie dotyczy zwołana
na mój wniosek sesja.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękuję bardzo. Pan Marcin Jarosz- Prezes
Koła Polskiego Związku Wędkarskiego, Pan Adam Suchorab – ichtiolog Polskiego Związku
Wędkarskiego i Pan Waldemar Radziemski – Komendant Powiatowej Straży Rybackiej.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Waldemarowi Radziemskiemu.
Salę obrad opuściła Wójt Gminy Pani Jolanta Krysowata -Zielnica
Pan Waldemar Radziemski przekazał między innymi; W dniu 8 czerwca 2018r. zostałem
powiadomiony przez jednego z wędkarzy, że na terenie akwenu tzw. zbiornik wodny Wińsko
przy miejscowości Słup, firma Pana Ćwika prowadzi spuszczanie wody z akwenu i
przygotowuje się do pracy przy wałach. Udałem się na miejsce, zastałem tam koparkę
fadrome i samochód ciężarowy, zostało zabierane drzewo i została spuszczana z akwenu
woda. Upuszczenie wody na oko stwierdziłem około ponad 40cm po trzcinach, bo widoczne
jest to na trzcinach. Wszystkie zdjęcia, które znajdują się Wędkarze Wińsko, są wszystkie
opublikowane zdjęcia z tego dnia, ile wody zostało spuszczone. Zadzwoniłem do Pana Ćwika,
poprosiłem go o zaprzestanie spuszczania wody, Pan Ćwik odmówił, powiedział, że spuszcza
wodę na polecenie Pani Wójt. Poinformowałem Pana Ćwika, że jeżeli nie zaprzestanie
spuszczania wody powiadomię policję. Pan Ćwik powiedział mi, żebym powiadomił policję.
Powiedział to powiadom pan policję. Zgłosiłem to na policję, przyjechał patrol policji w dniu
8 czerwca 2018 około godziny 13.30, zostało wstrzymane spuszczanie wody, do czasu tego
spuszczania wody, nie wiem od której godziny zaczęli spuszczać tą wodę, bo weszli na ten
teren użyczony przez Gminę Wińsko dla Koła PZW Wińsko bezprawnie, bo spuścili około 50
cm wody. Po interwencji policji opuścili ci państwo tym sprzętem ciężkim zalew, zamykając
tamy, zamykając tą tamę, ten spust i odjechali. Na bieżąco monitorowaliśmy, przyjechała
Ochrona Wód z Polskiego Związku Wędkarskiego, komendant Ochrony Wód, Pan Mariusz
Mazur przyjechał, zmierzyliśmy stan spuszczenia wody. Okazało się, że około 50cm wody
zostało spuszczone. Woda dalej schodziła przez naruszone deski w mnichu betonowym. Na
drugi dzień pojechałem, stwierdziłem, że następne 15cm wody zeszło, wysłałem do Pana
Ćwika SMS-a z informacją, że jeżeli nie zostanie to zabezpieczone, to przez kilka dni na
akwenie nie będzie wcale wody, bo woda zejdzie całkowicie. Nie dostałem żadnej
odpowiedzi, w międzyczasie musiała udać się tam jakaś koparka czy coś i naruszyła przy
mnichu faszyny, zrywając na około 4m te faszyny i odkrywając praktycznie ten mnich, i
wsypali tą ziemię do środka tego mnicha w celu uszczelnienia, żeby ta woda nie schodziła. W
następny dzień dostałem informację, że na rowie spustowym z akwenu wody są wstawione
sieci zabezpieczające w celu odłowienia ryb większych, zrobiłem zdjęcia i umieściłem te
zdjęcia na stronie „Wędkarze Wińsko”. Zrobiliśmy wizję lokalną. W czasie wizji lokalnej
stwierdziliśmy, że narybek z akwenu został spuszczony, bo w rowie były małe ryby, przez to
że nie zostało to zabezpieczone kratownicami i ryba po prostu spłynęła. W dniu 13 czerwca
przed godziną 10, drugi raz Pan Ćwik podejmował decyzje o spuszczeniu wody i pracach
związanych na akwenie. W tym dniu akurat moja żona zgłosiła to na policję i przyjechała

3
policja. Nie zdążyli otworzyć śluzy tej żeby spuszczać wodę, bo niestety żona powiedziała, że
wzywa policję po raz drugi. Powiem jedno, patrzyłem w Urzędzie Gminy, przetarg z oceną i
wyborem oferty na prace na zalewie są datowane z dniem 13 czerwca 2018 roku, a Pan Ćwik
wszedł na prace przy zalewie 8 czerwca. Czyli tak wygląda jakby przetarg, Pan Ćwik
wiedział, że przetarg wygra szybciej niż się ten przetarg uprawomocnił i został wybrany jako
przedstawiciel do zrobienia tego. Jest to na stronie gminy podane, że 13 czerwiec został
wybrany, jest tam punktacja, jaką punktację otrzymał ten Pan a nie wiem co robił 8 czerwca.
Według Pani Wójt przygotowywał prace związane z renowacją tego całego zbiornika na
akwenie. Proszę Państwa, jak Państwo pamiętacie w kwietniu akurat mnie nie było,
ustaliliśmy, że będziemy współpracować bo jesteśmy otwarci na to żeby współpracować i
chcemy, żeby mogli korzystać z tego akwenu inni użytkownicy, nie tylko wędkarze. Tylko że
było ustalone, zresztą ustalone było z Panią Wójt, spotkał się zarząd w Urzędzie Gminy, gdzie
Pani Wójt powiedziała, że wszystkie prace jakie będą robione będą uzgadniane z nami.
Niestety nie doszło do tego, do tych żadnych uzgodnień ani do żadnych wcześniejszych
informacji. Powiem Państwu, że jest to bulwersujące, tym bardziej, że my włożyliśmy tam
bardzo dużo pieniędzy w ten akwen, tym bardziej jak w odpowiedziach czy odpowiedzi na
pismo Polskiego Związku Wędkarskiego (…) zostało do wiadomości Państwa udostępnione
to pismo, w odpowiedzi Pani Wójt udzieliła nam informacji, że wędkarz Pan Mirytiuk
podpisywał z nami umowę, to jest nieprawda, bo Pan Mirytiuk nie podpisywał tej umowy
wcale. Nie wiem jaka jest wiedza dokumentacji w Urzędzie Gminy Wińsko, ale tą umowę
podpisywał Pan Dariusz Olejniczak. Ja sam tą umowę podpisywałem 9 lat temu. Powiem
Państwu tak, w tym piśmie, w odpowiedzi jakie otrzymał Polski Związek Wędkarski są
nieprawdziwe od Pani Wójt nieprawdziwe informacje, bo wynajmowaliśmy kilkakrotnie Pana
Ćwika, który brał i naprawiał nam wały, z nie naszej winy uszkodzone bo przez bobry,
zawsze używaliśmy do tego worków z piachem, Pan Ćwik sam osobiście przywoził nam ten
piach. Ostatnia naprawa była zrobiona około 2 miesięcy temu, gdzie było 12 ton piachu
wsypane i zabezpieczone w te dziury co są po zimie, co bobry robią. Nie wiem czy Państwo
orientujecie się, że bobry wchodzą w wodzie, przechodzą do góry w wale i robią siedlisko,
one nie siedzą w wodzie one mieszkają w suchym pomieszczeniu. Często jak później podnosi
się stan wody, osuwa się to wszystko i robią się dziury. Powiem że przez okres około 10-11 lat
zużyliśmy około 2000 worków. Jest to do sprawdzenia, te worki są widoczne w tej chwili,
zobaczyć co w workach jest, czy tam jest gruz czy piach. Jeżeli ręcznie kopaliśmy dziury na
około 3 m, żeby dojść do niecki gdzie woda schodzi, dawaliśmy na sam dół gruz, prawdą jest,
ale dawaliśmy później piach, bo wiadomo, że gruz niestety nie uszczelni wału. Powiedzenie,
że te wały są w tak tragicznym stanie, że musiał akurat przedsiębiorca Pan Ćwik przyjść i
wtargnąć na ten akwen żeby naprawiać te wały, chciałem Państwu powiedzieć, że od dnia 8
czerwca, dzisiaj jest 20 czerwiec przy wałach nic nie było robione. Wały są w bardzo dobrej
kondycji, po naprawie naszej i uważam, że bezcelowe było to spuszczanie wody, bo stan
wody jak uzgadnialiśmy w kwietniu z Panią Wójt było o 1,20m, ponad 1,30m większy jak
teraz jest. W tej chwili jest stan taki, że woda nie dopływa wcale do akwenu, jeżeli jest sucho,
żebyście Państwo byli świadomi, że jeżeli jest sucho tam woda nie dopłynie wcale. Nie ma
wody, bo ta woda spływa z pól, od Słupa idzie wszystko przez basen, ten stary basen
poniemiecki i ona dopiero napływa do zalewu w Wińsku. Jeżeli jest sucho, tak jak w 2014
bardzo sucho było wtedy, że praktycznie woda była wtedy do wysepki, do tamy ale wtedy
przez Odrę powiem szczerze można było przejść na pieszo. Z jednego brzegu na drugi brzeg
można było przejść na pieszo ze względu na suszę. Tak samo się zdarza na zalewie. Proszę
Państwa, my chcemy, żeby ryba była zdrowa, dajemy rocznie około po 20 worków kupujemy
wapna i wsypujemy to wapno do zalewu, żeby tą wodę uzdatnić. Ma duże ta woda
zanieczyszczenia azotanem, ze względu na to, że ta woda spływa z pól, rolnicy nawożą
nawozami swoje pola i spływa to, idzie to z wodą z powrotem do akwenu naszego. (…)
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Używaliśmy jak było kwitnięcie, stan mały wody jest, jest kwitnięcie, ryba choruje, siarczan
miedzi, to jest chemia, żeby ryba nie chorowała. Nie wiem czy ktoś robił badania, czy ta
woda się nadaje w okresach na przykład od wiosny do jesieni jeżeli tam ludzie mają się
kąpać, czy jest czysta woda. My jesteśmy za tym. Proszę państwa, my przez te lata zarzucono
nam, że nie zrobiliśmy nic. Te wiaty co są na zalewie trzy, my za swoje pieniądze kupiliśmy i
własnymi siłami zrobiliśmy to wędkarze. Ognisko zrobiliśmy własnymi siłami. Proszę
zobaczyć, że wcześniej, jak był ten parking duży, ten parking był o połowę mniejszy. Tam
były gruzy wielkości około tony, półtorej tony. My zamówiliśmy spychacz, zapchaliśmy to
wszystko, postawiliśmy te wiaty, posialiśmy trawę, obsadziliśmy drzewami, choinki czy
modrzewie to przez nas obsadzone. To nie jest po to żeby wędkarz który siedzi na rybach i
łowi te ryby, on nie przyjdzie pod tą wiatę siedzieć, my korzystamy z tych wiat dwa razy w
roku. Robimy na dzień dziecka zawody dla dzieci, i na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci
robimy i to dla całej gminy bo ogłoszenia są wszędzie. Tak samo w tym roku zrobiliśmy,
woda była spuszczona 8 czerwca, my mieliśmy zawody zrobić 10 czerwca. Jeżeli woda by
zeszła tak jak planowali, że 1m wody spuścić to akurat te zwody by się wcale nie odbyły. By
przyszli tylko, popatrzyli, że wody nie mamy i byśmy z powrotem poszli. Jesteśmy chętni do
współpracy z Panią Wójt, ale na pewnych warunkach. Uzgadniajmy to wszystko. Wszystkie
pisma które nawet przyszły z Okręgu, przyszły do Pani Wójt, nie są w stylu takim, że my
bulwersujemy się, że jesteśmy niezadowoleni, że chce coś powstać dla mieszkańców.
Jesteśmy chętni bo skorzystają na tym mieszkańcy i skorzystają na tym wędkarze. Chciałbym
Państwu powiedzieć, że ten zalew, nie wiem chyba 16 lat temu był czyszczony do zera,
odmulany, wszystki muł był zebrany, bo kiedyś została woda spuszczona. Ktoś spuścił wodę,
rozciął te deski i została spuszczona woda. Do przetargu przystąpił jakiś przedsiębiorca, nie
będę wymieniał przedsiębiorcy i akurat powstało w Wińsku koło PZW, jeszcze poprzedni pan
prezes, Pan Woch za porozumieniem okręgu we Wrocławiu i z pomocą okręgu we Wrocławiu
wystąpił z tym żeby ten akwen został przypisany dla Polskiego Związku Wędkarskiego i że
będą korzystali z tego wędkarze, będą się ludzie mogli kąpać bo ludzie się kąpali w tym
akwenie jak wędkarze korzystali z tego. My nic nie robiliśmy, dopiero jak weszło takie
prawo, że na dzikich kąpieliskach bo to jako dzikie kąpielisko, przyjeżdżała policja i policja
miała prawo ukarać kogoś albo wygonić z wody, dopiero my mieliśmy jako Polski Związek
Wędkarski obowiązek dać na tablicy zakaz kąpieli, bo my odpowiadamy jeżeli ktoś by się
utopił, którzy dostaliśmy użyczenie od gminy, my odpowiadamy wtedy za to. My tam
daliśmy taką tablicę z informacją, że to jest woda pod zarządem Polskiego Związku
Wędkarskiego Wińsko, jest zakaz kąpieli ale ludzie jeżeli ktoś chciał kąpać się to kąpał się.
My nikogo nie wyganialiśmy, dlatego uważam, że wszystkie prace jakie powinny być
zrobione to powinno być uzgodnienie z nami. Nie to że jedni pracownicy mówią że
potrzebują wodę spuścić żeby się dostać do trzcinowiska tam gdzie są gniazda ptaków czy
owadów, każdy inaczej mówi. Wygląda na to, że przedstawiciel firmy usługowej który ma
wykonać te prace mówi, że co innego będzie robił, a Urząd Gminy Wińsko mówi co innego
że będzie robił. Uważam, że powinna być współpraca, myślę że na współpracy i nie
zarzucaniu nam, że to jest polityczne wszystko, bo my się w politykę nie pchamy, nigdy nie
pchaliśmy się w politykę i nie jesteśmy za żadną stroną, akurat rozmowa z Państwem,
jesteście Państwo radnymi ja mam prawo rozmawiać z każdym radnym, czy będę rozmawiał
z Panią Górską czy z Panem Miłuchem, czy z Panem Moczydłowskim, ja mam prawo takie,
wy jesteście Państwo przedstawicielami, reprezentujecie Państwo mieszkańców Wińska.
Dziękuję.
Następnie głos zabrał Pan Adam Suchorab; Jako ichtiolog, z zawodu jestem ichtiologiem,
specjalizuję się w rybach, niestety ten zalew w tym momencie stracił prawie połowę wody.
Dalsze spuszczanie z tego zbiornika jest dla tych ryb które tam bytują, dla innych
organizmów które tam występują, chociażby żaby, ptaki wodne niebezpieczeństwem. Nie
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wiem czy chcecie żeby zaraz wpłynęło pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
że gmina robi coś wbrew ustawie o ochronie przyrody, chociażby bobry są pod ochroną jeżeli
dobrze wiecie, są ryby które też tam występują (…). to jest ogromne zagrożenie, mamy
doświadczenie niestety przykre z 2014 roku gdzie wykonawca za szybko spuścił wodę i
musieliśmy nagle zbiornik zaporowy odławiać. Niestety skończyło się to tragedią, że
większość ryb niestety padła a tego byśmy nie chcieli na zbiorniku, skoro wędkarze od tylu
lat tą wodę z własnych środków zarybiają a może to być atrakcją dla wszystkich wędkarzy.
Nikt tutaj nie mówi, że my jesteśmy przeciwni żeby zrobić modernizację tego zbiornika, jak
najbardziej jesteśmy za tym, ale zróbmy to kiedy tą rybę można bezpiecznie odłowić, są
niższe temperatury, tą rybę spokojnie przewieźć i później po renowacji na wiosną tą rybę z
powrotem wpuścić (…). O to proszę Państwa. Jeżeli pismo które było do Pani Wójt nie
dotarło, to mam tutaj dla Państwa, możecie przeczytać.
Głos zabrał Pan Marcin Jarosz; (…) Myślę że 90% osób tutaj zebranych pierwszy raz mnie
widzi na oczy, nie ma to w ogóle wspólnego z polityką, ważne jest tylko ustalenia z Panią
Wójt. Bardzo ubolewam nad tym, że wyszła nie chciała nas nawet wysłuchać. Ustalenia były
ustaleniami, spotykaliśmy się z nią kilkakrotnie, rozmowy telefoniczne, nic nie wskóraliśmy.
Jesteśmy za ale chcielibyśmy też mieć cokolwiek do powiedzenia w szczególności jeśli
chodzi o te ingerencje w poziom wody w tym okresie letnim w szczególności.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przypomnę Państwu, że w kwietniu, kiedy
podejmowaliśmy uchwałę dotyczącą przeznaczenia 150.000zł do otrzymanej dotacji, czyli
łącznie 199.000 na renowację zalewu w Słupie, takie uzgodnienia tutaj padały z usta Pani
Wójt, że do końca sierpnia miały być zrobione prace wokół, czyli ta mała architektura, czyli
tak żeby tą dotację z programu Dolnośląski Fundusz Odrzański rozliczyć, bo to była kwota
409.000 a reszta prac za te 150.000zł miała być robiona w okresie jesiennym, bo zresztą tak
jak Panowie mówicie takie pismo z waszej strony też wpłynęło, odczytywałem je tutaj na
sesji i takie były wasze uzgodnienia w rozmowach z Panią Wójt, że w okresie październik –
listopad woda może być spuszczana wtedy kiedy to nie grozi tym wszystkim rybom czy
innym istotom żyjącym w tym zbiorniku. Panie Mecenasie, ponieważ korzystając z Pana
obecności z tego co Pan tutaj usłyszał, ja proponuję wrócić do tego tematu na sesji
zwyczajnej, która będzie zwołana w przyszłym tygodniu, 29 czerwca o godzinie 16-tej i to też
będzie wpisane w porządku obrad, bo nie może być tak, że są pewne ustalenia, potem
panowie, którzy są użytkownikiem tego terenu są zaskakiwani, bardzo bym Pana prosił, żeby
Pan przygotował dla radnych takie informacje, kto ma racje w tym sporze. Czy Gmina może
wchodzić na teren na który jest podpisana umowa? Czy może bez zawiadamiania Polskiego
Związku Wędkarskiego spuszczać wodę o pół metra? Czy wszelkie procedury z tym związane
zostały zachowane? Czy było wydane pozwolenie wodnoprawne, czy było konieczne? Czy
były poinformowane odpowiednie służby, czyli na przykład ochrona środowiska w
Starostwie Powiatowym, czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wiemy, że tam są
gatunki chronione, bobry, ptaki które są chronione, płazy. Czy te wszystkie wymogi zostały
spełnione? Nie chciałbym, żeby doszło do sytuacji, że chociażby z tego względu dotacja która
została nam przyznana przez Urząd Marszałkowski, zostanie cofnięta albo nie rozliczona.
Dlatego dziękuję Państwu, że przyszliście tutaj w dniu dzisiejszym. Za każdym razem gdy
mieszkańcy przyjdą na sesję, obojętnie czy to będzie sesja zwyczajna czy nadzwyczajna będę
udzielał głosu jeżeli będę prowadził te obrady, bo sami Państwo słyszeli, że to są bardzo
ważne tematy i nie możemy pomijać tego milczeniem.
Radny Stanisław Tolisz; Wierzyć się nie chce
Radny Maciej Kiałka; Uważam, że nie trzymamy się porządku obrad, po raz kolejny Pan
Przewodniczący łamie statut gminy. Na te wszystkie dyskusje będzie czas w interpelacjach
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
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Radny Stanisław Tolisz; Bulwersujące jest to, że do roboty się poszło parę dni przed
podpisaniem umowy, przecież to się w głowie nie mieści. Na jakiej podstawie? Takie coś to
normalnie do prokuratury się nadaje. Pytam się Pana, Panu się to podoba?
Radny Maciej Kiałka; Ma Pan prawo złożyć wniosek do prokuratury. Macie doświadczenie,
wiecie jak to się składa wnioski, to tylko złożyć i już jechać.
Radna Anna Górska; Proszę Państwa ponieważ mam przyjemność dzisiaj Pana
Radziemskiego spotkać i powtarzam zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Pan Radziemski znany
jest na moim terenie, wtedy zaczęłam, w 2000 roku to było kandydowanie w pierwszej mojej
kadencji i poznałam Pana jako pasjonata, wędkarza który angażował się w pracę jeśli chodzi o
ten staw w Budkowie, z młodzieżą, konkursy wędkarskie itd. statuetki wręczane nawzajem,
dyplomy, praca była bardzo, bardzo aktywna. Zabrakło mi Pana skoro złożyliśmy wniosek do
Związku Wędkarskiego do Wrocławia bo ten staw by inaczej wyglądał, a za to co Pan zrobił
w naszym kierunku, wspominają Pana często, serdecznie dziękuję.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zamykam dyskusję na ten temat, zapraszam
Państwa na sesję w przyszłym tygodniu, mam nadzieję Panie Mecenasie, że te materiały, Pani
Sekretarz również bardzo proszę o przygotowanie dla radnych kompletu materiałów
dotyczącego całej tej sprawy.
Obrady sesji opuścili przedstawiciele PZW
Chwilowo salę obrad opuściła radna Anna Górska, radny Stanisław Tolisz
Ad.2.
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Na salę obrad powrócił radny Stanisław Tolisz
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów
alkoholowych na terenie gminy Wińsko.
5. Podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji targowiska i ustalenia jego regulaminu
6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej
7. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
8. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
obrad.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obra głosowało 13
radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
przerwa 18.30-18.35
Ad. 3.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2018 ROK.
Głos zabrał radny Stanisław Tolisz; Pani Skarbnik, jeżeli chodzi o zwiększenie wydatków
bieżących o kwotę 23 tyś. na GOK, czy 34 na GOK, 30 na GOK, z czym to jest związane?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; To jest zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor, która już
składała w styczniu wniosek o zwiększenie dotacji, ponieważ w projekcie budżetu przy
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projektowaniu zostały jej obniżone dotacje, składała wniosek żeby zwiększyć jej dotację ze
względu na to, że ma zaplanowane nagrody jubileuszowe i inne świadczenia, dlatego ta
dotacja musiała być większa bo jej brakuje nawet na zwykłe wynagrodzenia nawet na
bibliotekach dlatego ta dotacja, teraz zwiększamy.
Radny Stanisław Tolisz; Gdzie mamy rozpisane jak to wygląda?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Na biblioteki 34.000 i 30.000 na GOK dotacja zwiększona i
po zmianach dotacja będzie wynosiła na GOK 585.000 i na biblioteki 211.000.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Przypominam, że jest to przywrócenie częściowe
dotacji jaka była planowana do budżetu rocznego. Państwo wtedy zmniejszyliście te środki po
czym Pani Białek wyjaśniła, że są rzeczy wynikające z prawa pracy, odprawy itd. i że te
środki są niezbędne do funkcjonowania, że nie jest to fanaberia. Po czym Pan
Przewodniczący dwukrotnie się upominał, żebyśmy nareszcie tę dotację zwiększyli, a to my z
Panią Skarbnik prosiłyśmy żeby poczekać chwilę roku, żeby był jakiś ruch na koncie, żeby
gmina coś zarobiła i wtedy te środki będziemy przesuwać. To jest właśnie ta chwila roku, to
jest półrocze.
Radny Stanisław Tolisz; Ale myśmy nad budżetem dyskutowali bardzo długo,
przedstawialiśmy budżety z poprzednich lat i myślę, że było to wykładnikiem, że trzeba się
dostosować do tego budżetu który myśmy uchwalili, bo to jest bardzo fajnie jeżeli my za jakiś
czas, jeżeli coś nam nie pasuje za pół roku się wrzuci, proszę bardzo tak i tak mam. Coś jest
chyba tu nie tak. Ja bym to rozumiał gdyby było na coś potrzebne konkretnie, że oprócz tego
co było zaplanowane coś nam wypadło bardzo pilnego na co musimy zwrócić uwagę,
dofinansowanie jakieś nam potrzebne jest bo jest napisany jakiś projekt, to bym to jakoś
zrozumiał. Ale w tej chwili rzuca się po prostu to co nie zostało przedtem załatwione, to się
rzuca po pół roku z myślą tą, że to przepchniemy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pan Przewodniczący w styczniu się upominał żeby
to już wrzucić a ja prosiłam żebyśmy poczekali parę miesięcy, żeby się jakieś środki zaczęły
pojawiać na plusie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja rozumiem, że radnemu chodzi bardziej o
doprecyzowanie tego, że to jest kwota przeznaczona na wynagrodzenia a nie wpisana ogólnie
na zwiększenie wydatków bieżących.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; My musimy bo my dajemy dotację a dyrektor sam sobie
budżet ustala na co. Pani dyrektor pisała, że te dotacje będą przeznaczone na płace wraz z
pochodnymi, dostosowanie do obowiązującej pensji minimalnej, nagród jubileuszowych,
dwie w GOK 20 i 25 lat pracy i dwie w bibliotece 30 i 35 lat pracy.
Radny Stanisław Tolisz; Czy Pani dyrektor zmieściła się w kwocie tej którą myśmy
uchwalili?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie zmieściła się, Państwo ją mechanicznie
obcięliście, po jej wyjaśnieniu przyznaliście, że trzeba (…) te środki ja poprosiłam żeby
poczekać troszkę bo w ciągu roku mamy szanse to zmienić jak gmina jakieś środki już zarobi,
jak będzie już jakiś ruch na koncie. Może Pan Przewodniczący przypomni, bo Pan
wnioskował też o to.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tak, wnioskowałem na jednej z sesji
styczniowych albo lutowych, chodziło o wyrównanie kwoty związanej z podniesieniem pensji
minimalnej.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Tak i jubileuszów które wypadają w tym roku i
które z prawa pracy mamy obowiązek zapłacić pracownikowi.
Radny Stanisław Tolisz; Czy mamy wyszczególnione ile osób i jakie, nie mówię osobowo
(…) tutaj są rzucone tylko kwoty.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Pani dyrektor napisała jubileusze 20 lat pracy to jest chyba
75% wynagrodzenia
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Radny Stanisław Tolisz; Ale to my tylko teraz tak gdybamy, chyba.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; 30 lat pracy to jest 150% wynagrodzenia i 35 lat pracy to
jest 200% wynagrodzenia.
Radny Stanisław Tolisz; Co to jest zmniejszenie o kwotę 7.000 fundusz sołecki?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Zmiany w funduszu sołeckim. Ze świetlic fundusz sołecki
zdejmował Morzyna a przenosił na place zabaw i na drogi.
Radny Stanisław Tolisz; Ale fundusz sołecki to jest raczej określona kwota, która się nie
zmienia.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Tak i sołectwo Morzyna zrezygnowało z remontu świetlicy
w kwocie 7.000 i przenieśli te środki na odnowienie wizerunku wsi 4.000
Radny Stanisław Tolisz; Jeżeli chodzi o drogi Głębowice – Brzózka - Stryjno, Rudawa –
Stryjno, chodzi mi o drogę Głębowice – Brzózka -Stryjno, czyli co, rozumiem że dotacji nie
dostaliśmy na tą drogę?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie, nie dostaliśmy tej dotacji, do Wojewodów
dotarły szczegółowe wytyczne z Ministerstwa, że po pierwsze im większa gęstość zaludnienia
czyli więcej osób korzysta z drogi, to więcej punktów, jeśli jest industria to więcej punktów,
jeśli jest rondo to więcej punktów i tym samym gminy wiejskie zostały wyeliminowane z tego
konkursu. Dostały gminy miejskie, na połączenie dwóch wielkich osiedli na przykład Góra,
Polkowice bodaj, czyli same już bogate, że tak powiem i ludne, bo takie przyszły dodatkowe
wytyczne, które nie były znane na początku. Nie było grzechem wystartować, nasza uchwała
o obligacjach na udział własny była uchwałą intencyjną więc niczego nie ryzykowaliśmy.
Dokumentację mieliśmy gotową, dostosowaliśmy ją tylko do tego konkursu, więc kwoty
bliskie 5.000.000 dostały najbardziej zagęszczone miasta można powiedzieć, a resztkę taką
1.000.000 czy 2.000.000 dostała Góra, która nie jest miastem industrialnym ale ona
wnioskowała o mniej i łączyło to dwa duże osiedla gdzie jest duża gęstość zaludnienia. Z tego
powodu wszystkie gminy wiejskie wypadły z tego konkursu. W związku z tym, że nie
dostaliśmy tej dotacji, nie dostaliśmy także na dwie drogi gminne z FOGR-u a stan tych dróg
się pogarsza. W przypadku Stryjna chodzi o poprzekładanie części tych kamieni i ścięcie
trochę pobocza, żeby droga nadawała się do jako takiego użytku. Jesteśmy po wizycie
inspektora nadzoru, jesteśmy w trakcie ustalania co trzeba zrobić żeby nie wyłączać tej drogi
z użytkowania bo ona jest w środku wsi, nie można jej wyłączyć bo ludzie z domu nie wyjdą.
Stąd te zniszczenia które powstały po ostatnich naprawach w Głębowice- Brzózka-Stryjno,
teraz warto je naprawić, bo wiemy, że na prawdziwą drogę asfaltową nie dostaniemy, tak
samo jak połączenie Rudawy ze Stryjnem drogą polną, gdzie są po tej mokrej zimie
częściowe zniszczenia. To są takie częściowe naprawy jakie wykonujemy co roku, co dwa
lata na drogach, które są mocno uczęszczane a pozostają drogami powiedziałabym
nieasfaltowymi, są gminne. Doga do oczyszczalni w tej chwili jest także drogą do PSZOK-u
czyli drogą bardzo używaną i bardzo zniszczoną, i w tej chwili już wożenie tamtędy tych
gabarytów innych rzeczy, tak przez mieszkańców jak i beczkowozu przez zakład nasz
budżetowy, już też jest ekwilibrystyką i musimy ją wyrównać. To nasza droga, która
prowadzi do naszej instytucji, bardzo ważnej i używanej, i PSZOK-u i oczyszczalni.
Małowice w obrębie zabudowanym, tam jest taka dróżka, krótka i polna gdzie są chyba dwa
domy i dojście do naszego boiska, a dlaczego akurat ona a nie inna? Dlatego, że tuż obok
mamy z nakazu rozbiórki rozebraną stodołę i przekruszenie tego gruzu i wysypanie go na tę
drogę to jest najtańsze rozwiązanie, że nie trzeba będzie tego gruzu gdzieś wieść bo można
byłoby tym gruzem naprawić jakąś inną drogę w podobnym stanie ale będziemy mieli
koszty transportu a tutaj staramy się tam gdzie coś rozbieramy to od razu tam tego używać.
Podobnie mamy z resztką ostatniej stodoły przy cmentarzu ewangelickim przy kaplicy
pogrzebowej. Ja wnioskowałam do budżetu pamiętam rocznego chyba o 20.000 na zrobienie
tam miejsc postojowych, wyrównanie tego terenu, jakoś utwardzenie. Ta kwota została przez
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Państwa wykreślona a w tej chwili lewituje tam stodoła. Otoczyliśmy ją paskami, jest ona
wyczyszczona dzięki pracownikom publicznym ze wszystkich śmieci, sprzętów. Ostatnio
komunalka wywiozła stamtąd słomę i ona już się sama z siebie wali i musimy ją rozebrać bo
stanowi niebezpieczeństwo. Więc jeżeli mamy ją rozbierać i patrzeć na kupę gruzu to
możemy z jej przekruszenia zrobić utwardzenie, okolice, mieszkańcy ulicy Parkowej
pielgrzymują do mnie na wszystkie dyżury, że po prostu mieszkają gorzej niż na cmentarzu,
bo mają ciągle pod bramami samochody ludzi, którzy przyjeżdżają na różaniec i karawan itd.,
Więc to pozwala wyrównanie tego, objechać tym samochodom, tam nie jest to prawdziwy
parking ale jest to miejsce w którym będą mogli parkować. W Wińsku jest najwięcej
pogrzebów ze wszystkich parafii w gminie, a jest jakby jedynym gdzie nie ma gdzie stanąć, a
przyjeżdżają na pogrzeby ludzie z daleka, bo przyjeżdżają do bliskich ci, którzy wyjechali
daleko itd.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt, nie wiem czy Pani wie, że to nie jest ostatnie rozdanie
jeżeli chodzi o remont drogi, budowy dróg.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wiem, będzie na jesieni następne, do wykonania w
następnym roku, więc ja nie wiem może niech się Pan Kaczmarek wypowie na temat tego, że
w tej chwili nie trzeba wcale dużych środków, żeby tę drogę Głębowice- Brzózka połatać,
żeby mogły się tam przemieszczać chociażby te maszyny rolnicze i te nieliczne samochody.
Sama się nie zniszczyła. Zniszczyła się, ponieważ jest używana, jest potrzebna.
Radny Stanisław Tolisz; Ja posłużę się może przykładem drogi Turzany- Głębowice, tam była
całkiem beznadziejna droga, były dziury na dziurze, to była polna droga, ale myśmy czekali
chyba ze trzy lata, żeby ją zrobić po prostu za frajer, za free. To prawie nic nie kosztowało
tylko projekt. Czekaliśmy na tą dotację i doczekaliśmy się. Ile myśmy zapłacili za remont tej
drogi pół roku temu?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Radny Kaczmarek może niech się wypowie na ten
temat, ja tam bardzo rzadko jeżdżę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To było pytanie do Pani a nie do radnego
Kaczmarka. Radny Tolisz się pyta ile wydaliśmy na remont tej drogi.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ostatnie naprawy to było kilkanaście tysięcy. W tej
chwili to będzie mniej, bo uszkodzenia są na mniejszych odcinkach.
Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa tak to jest bardzo ważna droga i trochę ubolewam
nad tym, że nie dostała akceptacji, ta droga nie będzie zrobiona tak już kompleksowo, bo co
roku wyrzucamy jakieś pieniądze. Tam zawsze jest najważniejsze puścić równiarkę Pani
Wójt. Puścić równiarkę i nie tylko na tę drogę, na całą gminę. To było w poprzednich
kadencjach w ten sposób robione, że równiarka szła dwa razy do roku, zrobiła swoje. Tutaj
wie Pani, że my nawieziemy tego gruzu, dobrze
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; ale równiarka też kosztuje
Radny Józef Kaczmarek; jak najbardziej tą drogę trzeba naprawiać tylko jak my nawieziemy
gruzu to jest działanie na dwa, trzy miesiące.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W przypadku tej drogi to jest głównie kliniec
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt czy Pani kiedyś zrozumie jakie są
zasady tutaj panujące, że jak jedna osoba mówi to druga jej nie przeszkadza? Radny
Kaczmarek ma głos.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest kilka zasad, które Pan musi zrozumieć.
Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa 124.000, ja oczywiście, ta droga musi być
naprawiona, czy to będzie równiarka, uważam, że równiarka. Nie tak dawno jak
rozmawialiśmy miesiąc, dwa temu, składaliśmy wnioski jako rolnicy, jako sołtysi na drogi,
które wymagają naprawy na terenie całej gminy. Jestem w Komisji Mienia, jest tu Pani
Przewodnicząca, ja bym chciał się dowiedzieć ile tych wniosków zostało złożonych, na jakie
drogi, które drogi wymagają naprawy pilnej, na pewno uważam nie tylko droga Głębowice-
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Brzózka, Brzózka- Stryjno, więcej tych dróg jest. Mamy środki zewnętrzne, może się
pochylić nad tym i puścić tą równiarkę po całej gminie, czy tam gdzie trzeba będzie (..). To
jest tak wybiórczo robione. Potrzebna ta droga, to jest strategiczna droga, ja już to ludziom
powiedziałem w Głębowicach, zostało złożone, intencyjna uchwała, że kredyt i teraz bańka
została nadmuchana, nie ma.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Na moje polecenie powstały mapy i spisy
wszystkich polnych dróg, które po tej mokrej zimie wymagają naprawy. To rozumiemy jako
jakiś pierwszy etap, ponieważ te drogi są strategiczne, te drogi mają dokumentację i te drogi
nie dostały dofinansowania. Oprócz tego w Rudawie między świetlicą a byłą szkołą
repatrianci wynoszą popiół z pieca żeby zaklejać dziury. Nie jest to dobra wizytówka naszej
gminy. W tej chwili czekamy, bo do końca miesiąca powinny być rozstrzygnięte wnioski z
Ministerstwa Sportu na boiska wielofunkcyjne. Jeśli je dostaniemy to mamy w wolnych
środkach środki na dołożenie do nich, także dla Głębowic. Tam jest i na zielone i na
wielofunkcyjne. Jeśli nie dostaniemy, to mamy 300 parę tysięcy zapasu, które możemy na
następny etap równania tych dróg. Mit równiarki, która idzie i nic nie kosztuje i wyrówna
nam całą gminę pozostaje tylko mitem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękuje bardzo. Pani Wójt, jeszcze raz
przypominam, że to było stwierdzenie.
Radny Józef Kaczmarek; To było stwierdzenie Pani Wójt, to nie było pytanie, to było
stwierdzenie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Radny prosił o to, żeby zachować pewną
kolejność.
Radna Anna Górska; Prosiłabym Komisję Mienia w tym temacie, żebyśmy się spotkali we
wtorek o godzinie 16 i prosiłabym Panią Wójt, żeby przedstawić nam, przygotować materiały
jakie wnioski zgłaszali sołtysi, mieszkańcy jeśli chodzi o drogi, jaki jest stan dróg. My
chcemy z tym się zapoznać, bo być może, że jakieś inne też mamy propozycje a niżeli Pani i
pewnej weryfikacji chcielibyśmy dokonać w tym temacie. Dlatego też proszę Komisję
Mienia, jeszcze w interpelacjach podam dalsze punkty spotkania na Komisji Mienia, żeby się
przygotować.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Informuję, że to jest taki gruby zestaw
dokumentów z mapami i z tabelkami i to będzie jeden egzemplarz na którym Państwo
możecie pracować nawet cały dzień, gdzie są wszystkie tabele, wioskami jest to podzielone,
narysowane są te drogi. Nie będziemy tego kserować w nieskończoność, nie stać nas na to.
Państwo każdy jak popatrzy na wioski swojego okręgu, to będzie wiedział czy sołtys plus
osoby z urzędu które jeździły też z sołtysami i sprawdzały niektóre, czy też inni mieszkańcy
którzy zgłaszali, dobrze zgłosili, ponieważ każda wioska była konsultowana z sołtysem.
Sołtysi byli przez nas ścigani telefonicznie, żeby się upewnić czy na pewno wszystko nanieśli
co trzeba. Jest to obraz zatrważający i zakładam, że wyszacowanie ile będzie to kosztowało i
ile w związku z tym trzeba byłoby wziąć kredytu, bo sami Państwo widzicie jakie są, na co są
na co nie są, poza tym dotacje nie są na równanie i utwardzanie polnych dróg, tylko na
robienie dróg asfaltowych. My nie będziemy robić dróg asfaltowych z polnych między
polami, ale musimy je jakoś ogarnąć.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, była prośba o przygotowanie
dokumentów a nie tłumaczenie w jaki sposób robić drogi.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To kosztowało nas dwa miesiące intensywnej pracy
i współpracy z sołtysami żeby te dokumenty sporządzić.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Radni chcieliby zapoznać się z wynikami tej
pracy.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt, to co Pani Górska prosiła to nie ma nawet dyskusji,
proszę to przygotować. Jeszcze mam takie pytanie, na pewno została przesłana odpowiedź,

11
dlaczego ta droga została odrzucona. Bardzo chciałbym się z tym zapoznać, z tym pismem,
które przyszło odnośnie drogi Głębowice- Brzózka.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie było pisma. Jest tylko lista tych, które
otrzymały, ona jest w internecie każdy może sprawdzić.
Radny Stanisław Tolisz; Żadne pismo nie przyszło?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pismo jak przyjdzie to Państwu dostarczę, ale
rozmawiałam osobiście z Wojewodą dlaczego tak się stało i on mi to osobiście wyjaśnił, jakie
dostał wskaźniki
Radny Stanisław Tolisz; Proszę żeby wystosować do Wojewody pismo, żeby przyszło pismo
konkretne na które można się odnieść
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; poza tym jak Pan zobaczy tę listę to Pan zobaczy
że to są same te miejskie, zindustrializowane
Radny Stanisław Tolisz;i chcielibyśmy je zobaczyć
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; jak przyjdzie to Państwu przekażę.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Była prośba radnego Tolisza, żeby urząd
wystąpił do Wojewody z prośbą o pisemne uzasadnienie tego.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To wystąpię, dobrze.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Przewodnicząca zgłosiła kiedy ma być Komisja Mienia, Pani
Wójt jak to Pani stwierdziła, że sołtysi stanęli na wysokości zadania, tak Pani o tym wie ale
my jako Komisja Mienia nie wiemy, który sołtys na przykład z Przyborowa czy Wińska
zgłosił które drogi. My chcemy się z tym zapoznać, to było tak zawsze, taki zwyczaj, że
Komisja Mienia zapoznała się i Komisja Mienia też może powiedział, że ...
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pierwszy raz Państwo wspominacie, że chcecie
zobaczyć.
Radny Józef Kaczmarek; Chcemy Pani Wójt, na wtorek proszę przygotować jak Komisja
Mienia będzie.
Radna Jolanta Rafałko; A propos wspominania o jakości i ilości, i kto złożył to nie jest
pierwszy raz, bo takie drogi też na pewno występowaliśmy z wnioskami nie tylko sołtysi ale
też radni, do budżetu żeby zapisać i wycenić mniej więcej jakie drogi uważamy i też nie
dostaliśmy jeżeli był ustalony budżet gminy, jakie drogi i dlaczego akurat zostały wpisane a
inne zostały pominięte, takiej listy dróg nie dostaliśmy.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt dlaczego Pani mówi jakie chcieliście takie
przegłosowaliście drogi do budżetu gminy? A Pani teraz też wskazała drogi jakie Pani chce. A
może faktycznie są jeszcze potrzebniejsze drogi oprócz tych dróg. A Pani tylko wskazała te
drogi a Pani cały czas atakuje Komisję Budżetu czy całą komisję, że kazaliście takie drogi to
się nagrywa i pięknie się mówi, Rada wskazała tylko takie drogi jak Pani Wójt chciała i inne.
Proszę Państwa ważne są te drogi ale też chcemy mieć wgląd które drogi zostały zgłoszone
przez sołtysów przez mieszkańców, chcemy się z tym zapoznać.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nikt Państwu nie broni tej informacji. Po raz
pierwszy prosicie, żądacie.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ostatnio na zebraniu w Stryjnie ja powiedziałam,
że wśród tych dróg jest droga za Panem Kowalem w stronę Morzyny, to Pan Kowal się
poderwał, mówi po co, przecież tylko ja nią jeżdżę a ja sobie radzę. Więc niektórzy sołtysi aż
przesadzili w zaznaczaniu tych dróg, skoro ja mówię, o przy świadkach Pan powiedział to
mam jedną drogę z głowy.
Radny Józef Kaczmarek; Padł wniosek, proszę przygotować.
Radny Stanisław Tolisz; Chciałbym się jeszcze dowiedzieć Pani Skarbnik zwiększenie
wydatków bieżących o kwotę 51.000 na zakup usług pozostałych, z czym to się wiąże?
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Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Z tym to się wiąże, że został nam ostatnio zmniejszony plan
na usługach, mamy w planie 327.000, wydatkowane już zostało 245.000 zostało tam 70.000 a
jak zrobiłam zestawienie na co z takich rzeczy które są pozawierane umowy, na co będziemy
musieli jeszcze wydatkować, to i tak nam braknie około 90.000 w planie i przede wszystkim
tu są te usługi pocztowe. Mam tu nawet przykładowe faktury, miesięcznie mamy fakturę
nawet 10.000, (…) usługi pocztowe, na licencje na programy jeszcze musimy 10.000
wydatkować.
Radny Stanisław Tolisz; A ile było zaplanowane?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Było zaplanowane odpowiednio ale Państwo
zmniejszyli już w grudniu.
Radny Stanisław Tolisz; Myśmy zmniejszyli pod tym względem i pod tym kątem, żeby robić
oszczędności. Kiedy zostały podpisane, jakie umowy i z kim?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Na usługach nie da się oszczędności, pocztę musimy płacić,
informatyka musimy płacić.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Licencję za programy musimy płacić bo inaczej nie
pracujemy
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Możemy oszczędzać na materiałach, że nie kupimy jakiegoś
komputera czy na papierze czy na innych rzeczach, ale na usługach za bardzo nie da się
oszczędzić
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Usługi były policzone tylko te, które są niezbędne.
Jeżeli jedna decyzja planistyczna musi być konsultowana z siedmioma instytucjami i z
sąsiadami tego kto się chce budować, to może pójść stażysta do tego sąsiada zanieść mu list i
do jego sąsiadów zanieść mu list, ale nie możemy posyłać gońca do Wrocławia do ANR, do
wszystkich innych instytucji z którymi są uzgodnienia. To musi być wysyłane i to nie ze
zwykłym znaczkiem tylko za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Stąd mnie również irytują
koszty tego wszystkiego ale my to musimy robić i jeżeli mieliśmy zaplanowane tak
optymalnie to wiedzieliśmy z góry, że na niektórych rzeczach nie da się zaoszczędzić, i na
tym się po prostu nie da. Jeżeli jest licencja na program antywirusowy to żeby nam wirus nie
pożarł wszystkich danych, żeby nam się komputery nie rozsadziły, to musimy płacić za
licencję na program antywirusowy. Jeżeli jest program księgowy do obliczania
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Radny Stanisław Tolisz; Pytam wprost, czy gazeta którą Pani wydaje
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Gazeta nie ma z tym nic wspólnego. Numer który
został rozesłany pocztą był rozesłany z oszczędności której nie zapłaciłam dla „Kuriera
Gmin”. Poza tym z budżetu Urząd Gminy żadne środki nie idą na gazetę. Roznoszona jest
przez wolontariuszy a drukowana jest z mojej rezerwy, która gdyby nawet cała poszła na
pocztę to i tak byłoby dwa razy, trzy razy za mało.
Radny Stanisław Tolisz; Czy to są Pani prywatne pieniądze?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W mojej dyspozycji zgodnie z wolą ustawodawcy,
czyli Sejmu, Senatu i Prezydenta. (…) Sama poczta do końca roku to jest dwa razy więcej niż
cała rezerwa moja budżetowa.
Radny Stanisław Tolisz; Jest taki punkt zmniejszenie wydatków o kwotę 90.000?
radna Jolanta Rafałko; Do administracji chciałabym wrócić. Tutaj mówimy o inspektorze
nadzoru nad inwestycjami, jakimi inwestycjami i o jakiej kwocie w ogóle jest mowa, bo tu
jest mowa też o rozliczeniu projektów. Mi się wydaje, że jeżeli robimy jakiś projekt to
wcześniej powinniśmy mieć zarezerwowane pieniądze. O jakich mówimy konkretnie
inwestycjach i jakiej kwocie na inspektorów nadzoru?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Na inspektora nadzoru płacimy 1.230zł miesięcznie czyli
8.600. Na obsługę projektów mieliśmy zawartą umowę tylko do czerwca, ponieważ jak w

13
budżecie zostały zmniejszone środki, to nie mieliśmy pieniędzy, więc nie zawarliśmy na
więcej umowy. Pani Karolina wraca dopiero koło listopada, więc ...
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; która jest pracownikiem, a osoba która pracuje na
zlecenie, ponieważ ma firmę i jest płacona z innego paragrafu pracuje na naszą rzecz i na
rzecz innych gmin, za niewielką stawkę. Ale po pierwsze cały czas pojawiają się nowe
projekty, dlatego nie da się przewidzieć każdego inspektora nadzoru i każdych kosztów
rozliczania projektu.
Radna Jolanta Rafałko; Nie rozumiem. Czy mogę jeszcze raz zapytać Panią Skarbnik (…)
Inspektorem nadzoru jest pan, który jest co miesiąc opłacany 1.230zł, tak? Czy ta umowa na
pana inspektora jest na jakiś czas podpisana, czy co miesiąc jest podpisywana i nie ma tych
pieniędzy zabezpieczonych jeszcze do tej pory?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Była podpisana do teraz, też się skończyła bo też nie
mieliśmy pieniędzy, więc była do teraz podpisana.
Radna Jolanta Rafałko; Co to znaczy do teraz? To znaczy do czerwca? A w budżecie nie było
zabezpieczonych pieniędzy na inspektora?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Były ale Państwo je obcięliście.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Były zabezpieczone pieniądze jak mieliśmy pierwotny
budżet 400 ponad tysięcy, ale zostały przez Państwa zmniejszone o 150.000 już w grudniu
środki na usługach.
Radna Jolanta Rafałko; Czy ten pan inspektor nadzoru jest inspektorem nadzoru wszystkich
inwestycji które są?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; To jest pan, który nadzoruje wszystkie inwestycje w naszej
gminie, (…)
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeżeli mamy w projekcie jakiejś inwestycji
dotowanej z zewnątrz, mieliśmy możliwość wyboru inspektora nadzoru, to był na niego
przetarg i wtedy jest to inny inspektor i jest to z tych innych pieniędzy tej inwestycji. Tak jest
na przykład w przypadku wodociągów. Inspektorem nadzoru jest pan gdzieś z Polski, który w
ramach zamówień publicznych złożył tańszą ofertę i on tam jest i jest płacony z budżetu tego
projektu.
Radna Jolanta Rafałko; Proszę wrócić do wodociągu, to on jest inspektorem ten pan nadzoru
inwestora czyli gminy, czy wykonawcy?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Inspektor nadzoru zawsze nadzoruje wykonawcę,
nie istnieje coś takiego jak inspektor nadzoru inwestora, nie istnieje.
Radna Jolanta Rafałko; Jeżeli inwestor zleca daną pracę, to nie może sprawdzić danej
inwestycji?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Inwestor który zleca pracę, podpisuje umowę z
wykonawcą, ma obowiązek kontrolować jak te prace przebiegają. W związku z tym, że
określone prace muszą kontrolować osoby o określonych kwalifikacjach, wykształceniu to
wtedy powołuje się inspektora, który ma specjalizację w tej dziedzinie. Nasz inspektor jest od
dróg, nasz inspektor jest od budownictwa, nie jest od wodociągów. Były środki w projekcie
na inspektora nadzoru, został ogłoszony przetarg i wygrał pan, który jest tym inspektorem
nadzoru. Z tamtych środków, tamtej inwestycji. Wykonawca nie nadzoruje sam siebie. To
inwestor czyli właściciel nadzoruje wykonawcę poprzez inspektora nadzoru, którego
zatrudnia. W przypadku wodociągów jest to z RPO w związku z tym wszystko musi być z
zamówień publicznych, nic nie może być z wolnej ręki, nic nie może być że pracownik
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dobrze Pani Wójt, wracamy do tematu uchwały
budżetowej
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Teraz jak ważny jest inspektor nadzoru tutaj za te
nasze 1200zł. Otóż jak się okazało częściowe remonty robione w świetlicy w Budkowie, były
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kompletnie niektóre niezgodne z projektem. A że jest to obiekt w którym mają prawo
odbywać się imprezy dla zbiorowości, to odbiór będzie sprawdzał nadzór budowlany,
zewnętrzny, powiatowy, będzie sprawdzał czy jest zgodne. W związku z tym, Pan inspektor
wskazał co jest zrobione nie tak i niektóre rzeczy trzeba robić po prostu po raz drugi. W
innym wypadku doszłoby do tego, że mielibyśmy wszystko pięknie wyremontowane a nie
moglibyśmy tego użytkować, bo zostało zrobione niezgodnie z projektem. Jeśli jakieś zmiany,
które zaszły można wyprostować poprzez pozwolenie zamienne, poprzez poprawkę jako
zmianę nieistotną przez projektanta w projekcie, to to robimy, ale osobą która się na tym zna
jest właśnie Pan Tomasz, którego do tego zatrudniamy.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt, upiększa Pani ładnie to jakby Pani gazetę pisała, ale to nie
o to chodzi. Chcemy konkrety. Jeżeli chodzi o gazetę kosztuje nas to parę tysięcy złotych
miesięcznie. A tutaj na inspektora musimy się handryczyć 1200zł? To na gazetę nas stać a na
inspektora nie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Rezerwa ogólna wójta to 40.000, nawet gdyby cała
poszła w wasze pozorne oszczędności to i tak zabrakło by 100.000. W związku z tym, że
ustawodawca zagwarantował wójtowi ten promil właściwie budżetu, myślę że w tej chwili
Pan prawi złośliwości a nie mówi Pan rozważnie o budżecie. Ja powiem tylko tak, do tej pory
około 40.000 było na promocję. Państwa decyzją na wniosek Pana Przewodniczącego na
promocję jest teraz 3.000. Co to oznacza? To oznacza, że musiałam odmówić Komendzie
Powiatowej Policji dotowania, dołożenia się do święta powiatowego policji, uzasadniłam na
piśmie dlaczego. Zawsze płaciłam to z promocji, w tej chwili nie mam z czego tego zapłacić.
Nagrody dla policjantów, czy policjanta to jest jedna bajka i to jest jakieś kilkaset złotych ale
na dosponsorowanie tej imprezy nie. Powiedziałam, że przyjadę na bankiet i nie będę jadła,
ale niestety dosponsorować nie mogę. Na wniosek Pana Przewodniczącego, Państwo
obcięliście te pieniądze, Pan Przewodniczący też dostał zaproszenie na tę imprezę, będzie Pan
jadł na tym bankiecie czy nie?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Z reguły nie jadam na bankietach. Pani Wójt,
pamiętam jak wtedy argumentowałem, że promocja gminy w wykonaniu Pani, to jest po
prostu strata pieniędzy i lepiej te środki przeznaczyć na Młodzieżową Radę Gminy Wińsko
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pan powinien uczestniczyć w promocji Gminy
Wołów, która kosztowała Gminę Wołów 800.000
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nie wiem w jaki sposób uczestniczę w promocji
Gminy Wołów Pani Wójt, może Pani mi to wyjaśni?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; A za jakie środki Pan uczestniczył w promocji
Powiatu Wołowskiego jak był Pan pracownikiem Starosty Gajosa. A jak ze środków promocji
firma Pana żony zrobiła poprzednią niezbyt udaną stronę internetową a środki na tę promocję
pochodziły od elektrowni, której Pan się potem objawił takim przeciwnikiem. Jeżeli już jest
Pan przeciwnikiem jakiś wydatków, to niechże Pan będzie konsekwentny. A na promocje
zalewu ile Pan wydał jak Pan był prezesem Fundacji Ziemia Milicka?
Radna Jolanta Rafałko; Na pewno to jest w temacie dzisiejszych obrad.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jak najbardziej. Środki publiczne tam, środki
publiczne tu. Tam był Pan Gołąb, tu jest Pan Gołąb.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pozwoli Pani, że się odniosę. Zresztą to już
wyjaśniałem, uważam, że strona zrobiona przez moją małżonkę, która prowadzi działalność
gospodarczą była o wiele lepsza niż obecnie i dalej będę to podtrzymywał. Dostała to zlecenie
i je wykonała prawidłowo. Strona wykonana przez firmę, która Pani robiła strony internetowe
w ramach kampanii wyborczej i potem robiła tutaj stronę internetową gminy Wińsko
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Za te same pieniądze za które cztery lata wcześniej
Pana żona zrobiła, ani złotówki więcej
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; to uważam, że wzięła o połowę za dużo ta firma
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pana żona wzięła w sam raz
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja nie wiedziałam ile mogę zapłacić za tę stronę i
sprawdziłam poprzednią umowę i tak odkryłam ile to było pieniędzy, dla kogo te pieniądze i
skąd te pieniądze
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Niech się Pani zastanowi nad tym co Pani mówi.
Czy ja się pytam ile Pani mąż zarabia na uczelni?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Więcej niż ja.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale ja się o to nie pytam.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale on nie zarabia publicznych pieniędzy, on
zarabia prywatne pieniądze a Pana żona wtedy zarobiła publiczne pieniądze
Na sali zapanował gwar
Radna Anna Górska; Panie Przewodniczący nie można tego słuchać, a potem Pani będzie
opisywać w Gazecie Lubińskiej jacy to są radni. Przecież to zamieszanie wprowadza Pani. Po
co te osobiste wycieczki rodzinne? Przepraszam, ja sobie też nie życzyłabym pewnych
kwestii. Mamy pracować nad uchwałami i się nad tym skupmy. Ja chciałam dodać, że jeśli
chodzi o Budków świetlicę, dalej nie ma tam ogrzewania. (...)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przepraszam, że odnoszę się do prywatnych
spraw, już przyzwyczaiłem się do tego, że Pani Wójt nie mając innych argumentów odnosi się
do prywatnych spraw. Już to kiedyś mówiłem, że Pani piastuje naprawdę ważną funkcję w tej
gminie, jest Pani Wójtem a w dalszym ciągu zachowuje się Pani jak dziennikarz, a to jest
kompletnie niepasujące do siebie funkcje. Więc na pewno lepiej wychodzi Pani pisanie
artykułów do Wiadomości Lubińskich i to co... niż zarządzanie gminą...
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pana recenzje mnie nie interesują. Wykazujemy
Panu, że nie jesteśmy w stanie utrzymać urzędu na biegu, obsługiwać potrzeb zbiorowości
mieszkańców ze względu na Państwa decyzję
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja wykazuję Pani, że Pani mając środki na
rezerwie wójta, to są środki właśnie po to, żeby dofinansować imprezę policyjną, żeby
dofinansować imprezę pod nazwą Powiatowy Dzień Strażaka, która była też dofinansowana z
tych środków
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie była, nie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; A mieliśmy informację, Pani Skarbnik? Może
proszę lepiej zapoznać się przed sesją z materiałami, nawet nie wie Pani co się dzieje u Pani
w gminie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Cała obsługa była z paragrafu straż pożarna.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bo zarządzeniem Pani najwyżej przeniosła te
środki
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; tylko nagrody
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tylko, a przed chwilą w ogóle nic. Tyle razy
wykazywałem, czy tutaj padało, że po prostu nie radzi sobie Pani z zarządzaniem gminą a te
wszystkie osobiste wycieczki w stronę radnych poszczególnych to są po prostu próby
odwrócenia uwagi od Pani bezradności, chaosu, który Pani wprowadza w zarządzanie tą
gminą, więc na ostatniej sesji padało, że radni 30.000zł przenoszą na wniosek sołtysa Baszyna
na dokończenie remontu świetlicy w Baszynie i Pani Wójt naprawdę proszę nie wydawać w
dalszym ciągu tych środków na Wiadomości Lubińskie czy na inną prasę. Jeżeli przestanie
Pani w listopadzie być Wójtem Gminy Wińsko, proszę założyć sobie swoją prywatną gazetę i
wtedy naprawdę może Pani pisać, roznosić i wolontariusze którzy tak Panią uwielbiają...

16
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę mi naprawdę życiorysu nie układać, bo ja z
tym sobie poradzę. Pan nie może zabronić gminie informowania o tym co się dzieje w gminie
i co jest ważnego
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jestem jednym z radnych w Gminie Wińsko,
który decyduje o kształcie budżetu i radni wypowiedzieli się na ten temat i wskazują Pani w
jaki sposób powinna Pani realizować ten budżet, a Pani w dalszym ciągu tego nie wykonuje.
Radna Anna Górska; Jeszcze tutaj pominęłam jeśli chodzi o te dofinansowania do Gminnego
Ośrodka Kultury. Mam przed sobą budżet planowany przez ośrodek kultury. Wzorem
ubiegłych kadencji, taki budżet był podstawą do planowania zadań dla dyrektora danej
placówki i tutaj są rozplanowane te działania, jest tutaj nagroda jubileuszowa, fundusz nagród
itd. podpisane to jest przez głównego księgowego, więc jest to umocnione analizą i wydaje mi
się, jestem pewna, że dyrektor przemyślała wszystkie kwestie, które dotyczą funkcjonowania
tego Gminnego Ośrodka Kultury. Przed tą kadencją co jest, to na Gminny Ośrodek Kultury
było 364.000 i wystarczało. Dzisiaj jest 584 i dalej brakuje? Proszę Państwa.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pensja minimalna była 1600 a teraz jest 2100.
Radna Anna Górska; Studnia bez dna by była, bawmy się ale na to trzeba mieć pieniądze.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Na imprezy mamy bardzo cieniutko i rozsądnie.
Radna Anna Górska; Ja myślę, że ten dokument jest podstawą pracy Domu Kultury,
funkcjonowania Domu Kultury. Prosiłabym Komisje Rewizyjną w tym wypadku, żeby po
prostu przeanalizowała, przypatrzyła się jak są rozdysponowane środki w domu kultury.
Radny Józef Kaczmarek; Mam pytanie do Pani Skarbnik, pani Skarbnik wiadomo, że jest
sesja nadzwyczajna, to zawsze się wiązało z tym, że jest coś pilne. Pilne to wiadomo
targowisko, a czy ten projekt uchwały zmiana budżetu nie może poczekać tydzień czasu do
sesji zwyczajnej? Spotka się Komisja Mienia, zapozna się z materiałami jeżeli chodzi o te
drogi które złożyli sołtysi do remontu i wtenczas może wprowadzimy coś nowego, może nie
będzie 120.000, może być 150 czy 160, bo mamy przecież wolne środki. Jeszcze raz moje
pytanie, czy to może poczekać. Panie Przewodniczący to po co było w takim razie robić taki
szum wokół tych dróg, rozdawać w Urzędzie Gminy, w biurze podawczym, sołtysi bierzcie
wpisujcie, rolnicy bierzcie wpisujcie drogi, które są już pilne do remontu, które trzeba zrobić.
Ja się nie uchylam od pracy. Jeżeli Komisja Mienia spotyka się we wtorek, naprawdę jeżeli to
nie jest pilne, Panie Przewodniczący i Pani Skarbnik, czy to może poczekać do najbliższej
sesji, która się odbędzie Panie Przewodniczący kiedy?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W piątek za tydzień.
Radny Józef Kaczmarek; W piątek za tydzień?
Podinspektor Alicja Kosińska; Chciałam powiedzieć, że w tej uchwale budżetowej są
wprowadzone środki z dotacji jeżeli chodzi o żłobki.
Radny Józef Kaczmarek; Tydzień może poczekać?
Podinspektor Alicja Kosińska; Tą dotację otrzymaliśmy informację od Wojewody 20 maja.
Radny Józef Kaczmarek; Na wstępie Pani Wójt wypowiedziała się, że są pilne dwie uchwały
5 i 6.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To że sesja normalna jest na koniec miesiąca
zostało objawione już po tym, jak ja zawnioskowałam o sesję nadzwyczajną, ponieważ
kontakt Pana Przewodniczącego z Urzędem jest żaden w związku z tym wiedząc, że
targowisko jest pilne oraz nie mając pewności kiedy będzie sesja następna, kończy się
czerwiec, kończą się umowy i w tej chwili zostaniemy bez osoby, która obsługuje projekty
zewnętrzne i bez inspektora nadzoru. Więc jeżeli ja nie mam pewności czy do końca miesiąca
będę miała te zmiany wprowadzone w budżecie, to co ja mam powiedzieć dwójce
kompetentnych ludzi bez których nie jesteśmy w stanie pracować? Co ja mam powiedzieć
wysyłającym pocztę, że co wstrzymujemy wszystkie prace planistyczne czy nie informujemy
ludzi o niczym bo nie mamy na pocztę?
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, ja wypraszam sobie takie
traktowanie i wyrażanie się w ten sposób o mojej pracy. Biorąc pod uwagę to w jaki sposób
Pani traktuje radnych, to że nie odpowiada Pani na ulicy, nawet nie patrzy się Pani w oczy, nie
potrafi Pani odpowiedzieć dzień dobry na dane słowo, ja uważam, że moja współpraca z
Urzędem i pracownikami Urzędu Gminy jest bardzo dobra i bardzo wzorowa. Dzięki temu, że
pytania są wysyłane przez panią Basie, czy do pani Basi, czy do pani Sekretarz mam kontakt
z Urzędem, więc mam informację, że dzisiejsza sesja nadzwyczajna jest zwoływana przede
wszystkim ze względu na punkty dotyczące targowiska. Pytałem się nawet od razu, była
odpowiedź mailowa, dlaczego ta sesja jest taka pilna, skoro planujemy sesję na koniec
miesiąca.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ale że planujemy tę sesję Pan się objawił dopiero
wtedy, my nie znamy kalendarza sesji (…) ostatni piątek miesiąca poza wyjątkowymi
sytuacjami to przez dwa pierwsze lata się sesje odbywały, teraz już tak nie jest.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To że Pani nie nadąża za tymi zmianami to ja na
to nic nie poradzę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie jest Pan w stanie mi ubliżyć, ale może Pan
kontynuować.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Skarbnik, to było pytanie do Pani a Pani Wójt naprawdę nie
życzę sobie co powiedział Pan Przewodniczący, że odpowiedź, nie odpowiada mi tylko
atakuje Przewodniczącego. Tego nie róbmy. Pani Skarbnik, czy możemy poczekać z tym,
dlatego, że jest jest trochę wątpliwości i chcemy nanieść, chcemy zapoznać się z drogami,
które na Komisji Mienia zostaną nam przedstawione przez Urząd Gminy i czy nic się nie
stanie jeżeli ten projekt uchwały uchwalimy w piątek 29 czerwca?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Wtedy będzie ostatni dzień miesiąca, umowy nie
podpiszemy wcześniej z Panią na obsługę projektów przede wszystkim, ona ma do końca
miesiąca umowę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wraca z urlopu na koniec tygodnia i chce wiedzieć
czy pracuje czy nie.
Radna Anna Górska; Mam taką propozycję być może uwagę. Proszę Państwa, w Urzędzie
Gminy zatrudnionych jest dużo osób, czy wśród tych osób nie można zatrudnić jako inspektor
nadzoru żeby był pracownik który jest inspektorem nadzoru, żeby te wszystkie sprawy po
prostu były tutaj jako pracownik urzędu gminy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest taki pracownik Urzędu Gminy, który nie ma
kompetencji inspektora ale ma kompetencje żeby prowadzić inwestycje i ten pracownik jak
wielu innych pracowników jest na urlopie macierzyńskim, od wielu miesięcy nieobecny w
pracy, od roku dokładnie i nazywa się Karolina Bieniek. Na urlopie macierzyńskim przebywa
nieobecna od wielu miesięcy Pani wiceskarbnik jednocześnie prowadząca nasze projekty
czyli Pani Karolina Katan. Tak jak nieobecna jest w pracy Pani sekretarka, która dziś urodziła
córeczkę. Gratulacje dla radnego Zdzisława Miłucha, dziś rano został po raz kolejny mężem
babci, bo nie dziadkiem bo to dziewczyna a nie chłopak. Więc w związku z tym z robót
publicznych zatrudniliśmy postażowo inną młodą dziewczynę, która wspiera sekretariat. Więc
ta liczebność zatrudnienia kiedy co drugi pracownik ma przed funkcją napisane w zastępstwie
stąd wynika, mamy taki wysyp i będą kolejne.
Radna Anna Górska; Uważam, że powinien być inspektor nadzoru na etacie w Urzędzie
Gminy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To wtedy musielibyśmy płacić mu wielokrotnie
więcej, ponieważ jeżeli jest on na zlecenie to może prowadzić także jakąś budowę we
Wrocławiu, itd., wtedy musiałby nas kosztować kilka tysięcy złotych.
Radna Anna Górska; Ten Pan z Rajczyna ma kompetencje inspektora nadzoru, nie może tego
robić?
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę go zapytać dlaczego się zwolnił przed laty.
Nie w tej kadencji bynajmniej.
Radny Stanisław Tolisz; Pani Wójt, mam takie pytanie, wprowadzamy nowe zadania a jak
wygląda wykonanie zadań, które są zaplanowane w budżecie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Są wykonywane na bieżąco.
Radny Stanisław Tolisz; A jak wygląda sprawa wykonywania na bieżąco u Pani Ani remontu
tego budynku?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest w trakcie, właśnie wypruwana jest elektryka
która została źle położona za pieniądze sołeckie przed laty. Podwieszany jest drugi sufit,
ponieważ został wykonany niezgodnie z normami przeciwpożarowymi. Wybijane są drzwi
tam gdzie powinny być drzwi ze względu na projekt i przepisy a sobie zrobili okno. Czyli lata
całe wykładania pieniędzy niezgodnie z projektem przez niekompetentne załogi,
niekompetentnie kierowane, zaowocowały tym, że teraz mamy tam kupę roboty i dużo
pieniędzy zostało przez te lata zmarnowane.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
5 radnych, przeciw głosowało 8 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
UC
CHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA
Ad.4.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA MAKSYMALNEJ LICZBY
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZASAD
USYTUOWANIA
MIEJSC
SPRZEDAŻY
I
PODAWANIA
NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WPROWADZENIA ODSTĘPSTW OD ZAKAZU
SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY WIŃSKO.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy Pani Wójt podtrzymuje swoje zdanie,
wycofuje to z porządku obrad?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Poprawimy ją na spokojnie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie wycofanie
projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie
Gminy Wińsko z porządku obrad
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wycofaniem projektu uchwały z
porządku obrad głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE LOKALIZACJI TARGOWISKA I USTALENIA
JEGO REGULAMINU
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.5.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OPŁATY TARGOWEJ
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.6.
INTERPELACJE, ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI
Radna Anna Górska; Proszę o przygotowanie materiałów na posiedzenie Komisji Mienia
(…), podamy Pani Wójt datę. Tematem komisji będzie, myśmy o tym rozmawiali na ostatniej
komisji Pani Wójt, sugestie były takie, że na następnej komisji wrócimy do tego. Chodzi o
rozpatrzenie problemu jaki mamy od dwóch lat, jeśli chodzi o mieszkanie dla Pani Chylak..
Następnie opłata, jak wygląda sprawa jeśli chodzi o opłatę czynszu najemcy lokalu w
Rogówku przez panią B. i jak to jest w kontekście ujęcia czynszu, należności, które wydała na
remont mieszkania komunalnego, przedkładając faktury. Prosiłabym również o wykaz
budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych dotyczących, że
możemy przydzielić te lokale dla osób, które są na liście w kolejce do otrzymania mieszkania.
Zajmiemy się proszę Państwa, sugestie jeśli dotyczą sprzedaży mieszkań z bonifikatą. Proszę
członków Komisji Mienia o przeanalizowanie, czy te dokumenty które ja otrzymałam od Pani
Wójt odnośnie wykazu mieszkań otrzymali wszyscy radni Komisji Mienia, żeby mogli nad
tym popracować? Proszę o to żeby wszyscy mieli te dokumenty. Ponadto w tych
dokumentach które otrzymałam, są dane ile wyniósł na przykład remont 32.000, ale nie ma
gdzie, chociażby miejscowość, więc pewne dane nie są uregulowane, dlatego proszę, radny
ma wiedzieć co czyta. To są rzeczy, które musimy zakończyć pewne kwestie, ponieważ
kadencja się zbliża ku końcowi a są rzeczy sumiennie nie załatwione przez nas w kontekście
innych spraw, które są załatwiane i być może tutaj musimy też w jakiś sposób to
przeanalizować. Dlatego też ta Komisja Mienia będzie trochę dłuższa, z góry zakładam, że
nie godzinę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Mogę wyjaśnić Pani Radnej Górskiej, że nie
wszystko będzie mogła ode mnie otrzymać. Była Pani jako Przewodnicząca Komisji Mienia
obecna na Komisji Mienia, kiedy kwestie lokatorki z Rogówka wyjaśniałam bardzo
dokładnie. Nie będę jej bardziej dokładnie wyjaśniać, zwłaszcza na piśmie, bo nie da się tutaj
uniknąć danych wrażliwych, jest protokół z tej Komisji, jeśli Pani nie pamięta
Radna Anna Górska; Poprosiłam Panią Basię
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie, nie może Pani dostać tego protokołu, może
Pani przyjść i przeczytać na miejscu, ponieważ zawiera dane wrażliwe, to jest po pierwsze, po
drugie, jeśli ta Pani złoży na mnie formalną skargę wówczas skargą zajmie się Komisja
Rewizyjna i wtedy będę odpowiadać przed Komisją Rewizyjną. Nie możemy szachować tą
historią, ta osoba została już skrzywdzona przez to, że została bez uprzedzenia wypuszczona
przed kamery, opowiadała rzeczy nieprawdziwe i bardzo obciążające i teraz nie wiem, czy te
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nieprawdziwe rzeczy, które opowiadała a już Państwo się zorientowaliście na Komisji Mienia,
że były nieprawdziwe a godzą w moje dobra osobiste, obciążają ją czy Pana
Przewodniczącego, który ją wypuścił na te kamery.
Radna Anna Górska; Czy Pani siebie słyszy? Bo ja Panią słyszałam na komisji, że do tego
wrócimy i może polubownie da się załatwić. A Pani teraz inaczej mówi.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jeżeli ta lokatorka złoży na mnie skargę do Komisji
Rewizyjnej, ja odpowiem przed Komisją Rewizyjną. Przed Komisją Mienia już
odpowiedziałam i wszyscy Państwo, członkowie komisji przyznali mi rację. To nie podlegało
oczywiście głosowaniu, bo nie jesteście Komisją Rewizyjną. Ja nie będę szafować, nie będę
się posługiwać osobą słabą społecznie
Radna Anna Górska; Jak wszyscy, ja też jestem członkiem Komisji, nie przyznałam Pani
racji, o czym Pani mówi?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pani była obecna, Pani zadawała pytania. Może
Pani zapoznać się z tym protokołem ale nie można go kserować, powielać i wypuszczać,
ponieważ zawiera dane wrażliwe. To jest że tak powiem prawo wyższego rzędu
Radna Anna Górska; Co dla Pani niewygodne to jest wrażliwe. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, wypraszam sobie po raz kolejny
używanie takich stwierdzeń, że ja kogokolwiek wypuszczam. Jeżeli Pani przejęła jakieś
nawyki z telewizji czy tak jak tu mówiłem z prasy ...
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Przyprowadził Pan tę osobę. Bardzo Pana boli, że
Pan nie zrobił kariery dziennikarskiej, ja Panu współczuję ale niech Pan przestanie robić
widownię ponieważ ja się nie posunę do tego, żebym osobie, powiem delikatnie, słabej
społecznie na forum, przed gremium i przed kamerą udowadniała kto ma rację. Od tego są
inne gremia. Była Komisja Mieszkaniowa w której uczestniczyli wszyscy członkowie i jest od
tego także Komisja Rewizyjna, a nie Pan Panie Przewodniczący.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To jest Pani zdanie. Każdy kto będzie chciał
zabrać głos, będzie miał udzielony ten głos.
Radny Stanisław Tolisz; Proszę Państwa, z ramienia Izby Rolniczej apeluję żeby rolnicy
składali wnioski o szacowanie suszy która nas teraz w tej chwili nawiedza już od jakiegoś
czasu. Pytanie do Pani Wójt, czy Pani poczyniła jakieś kroki ku temu? Drugie pytanie
odnośnie drogi S5, nadmieniałem już parę razy, jakie Pani poczyniła kroki z Powiatem
Trzebnickim żeby tą drogę która idzie do Żmigrodu, zrobili. Jakoś wpłynąć może, apelować,
nie wiem bo mówiła Pani, że Pani w tym względzie rozmawiała z kimś. Nie wiemy z kim,
kiedy? Prosimy w tym względzie, bo to jest bardzo pilna sprawa, z samego rana mnóstwo
samochodów jedzie, dojeżdżają do Wrocławia, nam się teraz w tej chwili droga skróciła, jak
się przedtem jechało gadzinę to się jedzie teraz 35 minut. S5 jest bardzo ważna.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Pierwsza o tym mówiłam i to podtrzymuję, jeśli
chodzi o samorząd województwa, to mam pismo odmawiające przejęcia przez województwo.
Bo S5 jest wojewódzka, łączy z krajówką, w tej chwili przekazana województwu, łączy z
krajówką, ponieważ droga nie trzyma żadnej normy, jest za wąska itd. Obydwa powiaty
twierdzą, że na powiatową też jest za słaba, że warto byłoby ją zrobić ale powiaty się do tego
nie kwapią, więc bardziej idzie to w kierunku przekazania jej gminom. Dziś byłam na
spotkaniu także w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei na zaproszenie tychże, byli
przedstawiciele wszystkich samorządów na trasie drogi wojewódzkiej 334. Powstał pomysł i
jest niestety prawo, które na to pozwala, ale będziemy się mam nadzieję wspólnie temu
przeciwstawiać, żeby te drogę przekazać gminom lub powiatowi. To jest ta droga, która
została zrobiona na odcinku 5,5 km a na terenie samej naszej gminy zostało 6km
niewyremontowanych między miejscowościami i nie została wyremontowana w żadnej
miejscowości. Przerzucenie na gminę odpowiedzialności za te remonty po prostu powoduje,
że ona nigdy nie będzie zrobiona. Na razie proszą nas po dobroci, zarówno nas jak i powiat.
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Wyraziliśmy się z Panem Starostą jednoznacznie, że jeśli zostanie wyremontowane wszystko,
oprócz w miejscowościach, to wtedy na przykład powiat może ją przejąć i wspólnie złożymy
się na przejazd przez miejscowości. Taka jest tendencja, żeby się pozbywać słabych dróg. I tu
znowu miasta są do przodu, bo w miastach gdzie jest wyremontowana droga wojewódzka,
jest oddawana samorządowi a brana przez województwo byle jaka droga powiatowa po to,
żeby ją zrobić. A na terenach wiejskich DSDiK takiego interesu już nie ma.
Radny Stanisław Tolisz; Ale jest też droga powiatowa, która nie jest robiona.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest też droga powiatowa i w sprawie drogi
powiatowej też mam korespondencję z której wynika, że powiat nie jest zainteresowany, nasz
powiat przede wszystkim nie jest zainteresowany, a powiat z powiatem powinien się
dogadywać w sprawie remontu tej drogi a później z gminami, które mogą się dołożyć.
Starostwo Powiatowe w Wołowie złożyło do tego samego programu co my GłębowiceBrzózka- Stryjno, na wybrane odcinki, sytuacja była od razu beznadziejna, bo to była nawet
przy tym pierwszym regulaminie bardzo słaba punktacja za to, na wybrane odcinki w obrębie
miejscowości na remont właśnie tej drogi na terenie naszego powiatu i ten wniosek przepadł
podobnie jak nasz, znacznie lepiej uargumentowany.
Radny Stanisław Tolisz; Z kim Pani rozmawiała w Powiecie Trzebnickim odnośnie tej drogi?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę Pana z Powiatem Trzebnickim ma
rozmawiać Powiat Wołowski a z Gminą Żmigród ma rozmawiać Gmina Żmigród a w imieniu
własnym i gminy Żmigród zwróciliśmy się do DSDiK i do Urzędu Marszałkowskiego w
sprawie przejęcia tej drogi, ponieważ ona może stworzyć sieć. Sieć między S5 a drogą
krajową i w tej sprawie korespondowałam zanim S5 została oddana.
Radny Stanisław Tolisz; Jakoś w Gminie Żmigród są robione drogi, chociażby widzę to co
jest zrobione z Barkowa do Kędzia, Małe Węglewo
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Biorą kredyty, dokładają z własnych i robią jak
wszystkie gminy.
Radny Stanisław Tolisz; Tak trzeba robić. Nie tylko gazetę pisać
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; No to bierzmy kredyty. Wie Pan, ja wnioskowałam
o 6,5 miliona na inwestycje obligacji. To Państwo spowodowaliście, że to jest niewiele ponad
3 miliony.
Radny Stanisław Tolisz; Za swoje pieniądze to robić? Gdzie te czasy gdy było wszystko z
dofinansowaniem.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja projekt budżetu, który złożyłam w grudniu cały
czas mam, to Pan nie chciał dróg.
Radny Stanisław Tolisz; Ja nie chciałem drogi?
Radna Regina Grębosz; Ja mam pytanie do Pani Wójt, czy coś wiadomo w sprawie naszej
drogi powiatowej na Węgrzce?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; No to, że Powiat nie chce je robić, aczkolwiek
złożyłam projekt taki, jeszcze nie otrzymałam odpowiedzi, żeby drogę powiatową w obrębie
zabudowanym we wsi Węgrzce zrobić na takiej samej zasadzie bo kosztuje dokładnie tyle
samo, co droga powiatowa we wsi Głębowice, 50/50.
Radny Stanisław Tolisz; Czy będzie taki sam sprzeciw Pani jak Głębowice?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; W Głębowicach nie było mojego sprzeciwu. Ta
propozycja Panie radny padła tego samego dnia kiedy dostaliśmy informację, że nie
dostajemy finansowania 50/50 na te drogę ze Skarbu Państwa, bo trzy razy do roku startujemy
o tą drogę. Więc nasz udział własny zabezpieczony w budżecie na te drogę wystarczył na to,
żebym mogła powiedzieć jest zła i dobra wiadomość, nie mamy finansowania na GłębowiceBrzózka-Stryjno ale za to mamy uwolnione środki własne, które dokładamy w kwocie
150.000 do tych 150.000, które daje (…) tak było.
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Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, myślę że będziemy rozmawiać o tych drogach,
troszeczkę inaczej było.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Było dokładnie tak, możemy sobie odtworzyć z
You Tuba na następnej sesji.
Radna Barbara Żeliźniak; Padło dzisiaj pytanie Pani Wójt, na jakim etapie są realizowane
zadania inwestycyjne. Swego czasu też pytałam o harmonogram, ale to już nie będę
wychodzić do przodu, bo wiadomo rok budżetowy kończy się w grudniu, natomiast chciałam
przy zestawieniu, przy załączniku nr 12 zadania inwestycyjne, adnotację, które zadania
zostały już ukończone a które jest w trakcie, bo jakby nie było mamy prawie już końcówkę
czerwca, jest połowa roku.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Możemy zrobić takie adnotacje aczkolwiek są na
bieżąco na Facebooku.
Radna Barbara Żeliźniak; Też do mnie rolnicy zwracają się z pytaniem, czy ewentualnie
będzie jakieś szacowanie strat z tytułu suszy, czy będą jakieś wnioski, czy coś na ten temat
wiadomo?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Poszkodowani wiedzą jak się zachować jeśli czują
się poszkodowani.
Radny Józef Kaczmarek; To nie jest odpowiedź Pani Wójt
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest właśnie odpowiedź.
Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa, są od tego odpowiednie służby w gminie, które się
tym zajmują i te odpowiednie służby powinny monitorować na bieżąco czy nasz teren, nasza
gmina została objęta tą suszą bo jest w skali kraju 4 miliony.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jest instytucja powołana do tego, żeby rolników o
tym informować i jej przedstawiciel tutaj siedzi.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przypomnę Państwu, że jeżeli chcecie Państwo
uzyskać odpowiedź na piśmie a nie tylko taką zdawkową rzuconą tutaj na sesji, to proszę
skierować to na piśmie jako interpelacja, ja to przekażę zgodnie ze statutem, bo wiemy
zgodnie z doświadczeniem, że nasze pytania są bardzo często lekceważone. Ja z kolei
przypomnę bo Pani Wójt wyszła, że na kolejną sesję piątkową proszę o informację i to jest
moja interpelacja oficjalna, w sprawie inwestycji na zalewie. Bardzo proszę o takie
informacje, kto zlecił i kiedy zostały zlecone te prace na zalewie? Kiedy zostało zlecone
spuszczenie wody o czym mówili tutaj wędkarze. Dlaczego te prace na zalewie nie były
uzgadniane z wędkarzami mimo tego, że takie były zapewnienia i na sesji tutaj w kwietniu
Pani zapewniała, że wszystkie prace będą uzgadniane z PZW. Czy odpowiednie instytucje, na
przykład takie dzisiaj tu wymieniane jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czy
Wydziały Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym, czy Polski Związek Wędkarski
wiedziały wcześniej o planowanych pracach? Czy było wymagane pozwolenie wodnoprawne
na tego rodzaju prace, które zostały wcielone w życie? Jeżeli były takie dokumenty
informujące te instytucje, proszę o kopię tych dokumentów
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; To jest bardzo dużo dokumentów. Nie będziemy
robić kopi, nie mamy na to pieniędzy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To jest interpelacja, proszę o kopię dokumentów
skierowanych do instytucji Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe,
Polski Związek Wędkarski
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie dostanie Pan kopi, ma Pan wgląd do tych
dokumentów w urzędzie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przedstawiciele Polskiego Związku
Wędkarskiego zostali zaproszeni na kolejną sesję. (...) W piątek ostatni dzień roku szkolnego,
w ubiegłym roku też prosiłem radnych, że jeżeli chcą na swoim terenie zachęcam do
uczestnictwa w tych obchodach zakończenia roku szkolnego. W ubiegłym roku w imieniu
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Rady fundowaliśmy nagrody książkowe, to były talony na zakup książek dla uczniów z
najlepszymi średnimi. W tym roku również zwróciłem się ...
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie ma tych środków.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; W tym roku również zwróciłem się o
zabezpieczenie, mamy w takim razie 7 nagród po 50zł czyli 350zł, o zabezpieczenie środków
na to, żeby każdy z tych uczniów dostał taką nagrodę książkową i żeby na przykład Pan radny
Pawłowski mógł w Krzelowie wręczyć jako przedstawiciel Rady Gminy od Radnych taką
nagrodę dla najlepszego ucznia. Dostałem informację, że środki które są zabezpieczone na
paragrafie obsługa Rady Gminy, nie mogą być przeznaczone na nagrody Rady Gminy. Wiec
chciałem zapytać się Panie Mecenasie, w jaki sposób nazwać ten paragraf, żeby Rada Gminy
mogła ufundować stypendium na przykład dla najlepszego ucznia, albo na przykład nagrodę
książkową. O tym, że możemy się zrzucić to my wiemy. Pan też może się zrzucić i dorzucić
dla tych uczniów ze swojej pensji, ale proszę o informację w jaki sposób ten paragraf
powinien być nazwany czy w jaki sposób powinna w budżecie ta pozycja figurować.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Nie ma takiej opcji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nie ma takiej opcji. Tak się powinien nazywać,
tak?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Zawsze w grudniu Pan radny Tolisz wnioskuje o
szlachetną paczkę z oszczędności na dietach za radnych którzy nie przychodzili na sesję i za
każdym razem tłumaczymy, że jest to niemożliwe.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To rozumiem, że z rezerwy wójta można
przeznaczyć środki na Wiadomości Lubińskie
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Z rezerwy wójta to wójt może a nie ma rezerwy
radnych.
Radny Józef Kaczmarek; Wrócę do pytania, które zadałem w sprawie suszy, proszę to
sprawdzić, monitorować to czy teren Gminy Wińsko jest objęty suszą. Jeżeli tak, to proszę
poinformować sołtysów, rolników żeby składali te wnioski do Urzędu Gminy.
Radny Stanisław Tolisz; Mamy przykład to co było dwa lata temu, też była taka sama
sytuacja, wszyscy mówili że nie, nie składać podań w Urzędzie a później co się okazało?
Wszystko było później na hura.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Składaliście Państwo podania a myśmy czekali na
ogłoszenie Wojewody, bo jakby nie było ogłoszenia Wojewody to by nie było klęski suszy a
podania były składane i przyjmowane, leżą do tej pory, z datami znacznie wcześniejszymi niż
ogłoszenie klęski przez Wojewodę.
Radny Józef Kaczmarek; Proszę to sprawdzić do wtorku.
Radna Anna Górska; Nie zaszkodzi jak rolnicy poszkodowani złożą podania.
Ad.7.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wobec wyczerpania porządku dziennego
zamykam obrady 59 sesji Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

