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Protokół nr 60/2018
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 29 czerwca 2018 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1605 i zakończono o godz. 1740
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach zgodnie z listą obecności uczestniczy 10
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecna radna Joanna Skoczylas, radna Agnieszka Bator- Lech, radny Stanisław Tolisz.
Na obrady sesji spóźnił się radny Zdzisław Miłuch, radna Regina Grębosz.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb.
Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji przedstawicieli Urzędu Gminy,
sołtysów, mieszkańców, przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego oraz lokalnej
prasy.
Ponadto w sesji udział wzięli;
1. Jolanta Krysowata- Zielnica
- Wójt Gminy
2. Anna Kupczyk
- Skarbnik Gminy
3. Aneta Niewiarowska
- Sekretarz Gminy
4. Bogusława Folkman
- Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
5. Mateusz Chlebowski
- Mecenas
6. Sylwia Sztymer
- p.o Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Głębowicach
Ad.2
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Na obrady sesji przybył radny Zdzisław Miłuch
Chwilowo salę obrad opuściła radna Anna Górska
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Dyskusja na temat inwestycji nad zalewem w Słupie z udziałem przedstawicieli Polskiego
Związku Wędkarskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
8. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica zwróciła się o rozszerzenie porządku obrad o
projekty uchwał;
- w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/415/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 16 kwietnia 2018
roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości
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- w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/331/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 09 sierpnia
2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości
- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wińsko nr LIX/430/2018 z dnia 20 czerwca 2018
roku w sprawie lokalizacji targowiska i ustalenia jego regulaminu
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem, że ta sesja w ubiegłym tygodniu
nadzwyczajna teraz jest weryfikowana?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Sesja dobrze, że się odbyła ponieważ zmieściliśmy
się w terminach a teraz musimy wprowadzić pewne zmiany.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał; A te uchwały dotyczące nieodpłatnego
przekazania nieruchomości czego dokładnie dotyczą?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; W związku ze specustawą te uchwały są
niepotrzebne bo z mocy prawa działki stają się własnością Skarbu Państwa. Uchwały
wymagałoby wobec obecnego porządku prawnego jedynie zgoda na rezygnację z
odszkodowania ale też nie widzę powodu żeby takie uchwały podejmować. W związku z tym,
że nie podejmujemy uchwały o zgodzie na rezygnację z odszkodowania a z kolei przejęcie
działek staje się automatyczne bez uchwały, dlatego uchwały powinny być unieważnione.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projektów uchwał;
- w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/415/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 16 kwietnia
2018 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości
- w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/331/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 09 sierpnia
2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości
- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wińsko nr LIX/430/2018 z dnia 20 czerwca 2018
roku w sprawie lokalizacji targowiska i ustalenia jego regulaminu
W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 radnych, za wprowadzeniem do porządku obrad
w/w projektów uchwał głosowało 10 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
obrad z poprawkami.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 radnych, za przyjęciem porządku obrad z
poprawkami głosowało 10 radnych (jednogłośnie)
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Dyskusja na temat inwestycji nad zalewem w Słupie z udziałem przedstawicieli Polskiego
Związku Wędkarskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/415/2018 Rady Gminy Wińsko z
dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości
9. Podjęcie uchwały uchylenia uchwały Nr XLIV/331/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 09
sierpnia 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości
10. Podjęcie uchwały zmiany uchwały Rady Gminy Wińsko nr LIX/430/2018 z dnia 20
czerwca 2018 roku w sprawie lokalizacji targowiska i ustalenia jego regulaminu
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11. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Ad. 3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z LVIII SESJI.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformował, że protokół był wywieszony na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do protokołów.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z LVIII sesji
W głosowaniu jawnym udział wzięło 10 radnych, za przyjęciem protokołu z LVIII sesji
głosowało 10 radnych (jednogłośnie)
Ad. 4.
INFORMACJE I KOMUNIKATY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica odczytała Apel o 100 dni spokoju, zamieszczony
na stronach winsko.pl oraz wkładce do gazety lubińskiej, strony "Za Odrą" .
Na salę obrad powróciła radna Anna Górska
Następnie Wójt Gminy poinformowała o zakończeniu ważnej dla gminy inwestycji placu
targowego.
Wójt odczytała informację dotyczącą uruchomienia z inicjatywy własnej bezpłatnych
połączeń na dni targowe w czasie wakacji od 5 lipca, przez dziewięć czwartków, lipiec i
sierpień. W związku z tym, że dnia 5 lipca, odbędzie się pierwszy dzień targowy na
przebudowanym i zmodernizowanym placu handlowym przy ul. Ciemnej, oraz uruchamia się
od tego dnia komunikację, która pozwoli mieszkańcom gminy przyjechać na targ i wrócić do
domu autobusem PKS, Wójt wprowadza zmiany w swoich dyżurach. Oprócz
popołudniowych dyżurów we wtorki w biurze obsługi klienta, Wójt przyjmuje mieszkańców
w każdy czwartek od 9.00 do 12.00 w swoim gabinecie. Przyjście na dyżur Wójta nie
wymaga wcześniejszego umawiania się. Ponadto Wójt informuje, że w tym samym czasie
dyżurują dzielnicowi w swojej siedzibie przy ul. Kościuszki 5, oraz kierownik GOPS w
swojej siedzibie przy Placu Wolności 13. Dyrektor SP ZOZ również przenosi swój dyżur dla
mieszkańców na czwartek od godz. 10.00 do 11.00. w swojej siedzibie przy placu Wolności
13. Tak ustalone dyżury będą kontynuowane również po wakacjach, kiedy to wróci tak
zwana komunikacja szkolna otwarta biletowana, dostępna dla wszystkich mieszkańców.
Jeśli chodzi o targowisko nie będzie tzw. uroczystego otwarcia pustego placu, po prostu
będziemy świętować cały dzień czwartkowy. Od 5.00-12.00, kiedy handlowcy przeniosą się z
targowiska tymczasowego i będą musieli poukładać się na naszym targowisku i to zgodnie z
regulaminem. Przypomnijmy historię przebudowy targowiska. W poprzedniej kadencji
powstał projekt, który nie otrzymał dofinansowania. Całe szczęście, bo zakładał on budowę
przychodni weterynaryjnej i portierni. Handel zaś miał odbywać się w zamkniętych kioskach.
W obecnej kadencji sprawa przebiegała następująco. Podpisanie umowy na sporządzenie
dokumentacji technicznej, czyli nowego projektu, umowa z dnia 23.05.2016 roku. Odbiór
tejże dokumentacji 30.06.2016r., złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
to 9.08.2016r. Zabezpieczenie środków, czyli udziału własnego na wykonanie inwestycji
20.12.2016r. Złożenie wniosku o dofinansowanie 14.03.017r. do PROW. Umowa na
wykonanie robót budowlanych została zawarta 28.12.2017r. Odbiór końcowy robót
budowlanych odbył się 15.06.2018r. Zwrot środków unijnych do budżetu gminy 21.06.2018r.
Wysokość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 673 501, co stanowi
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63,63 % wartości całej inwestycji. To są najistotniejsze informacje, jakie chciałam Państwu
przekazać, rozkłady jazdy na 4 linie autobusowe, które będą zwozić i odwozić mieszkańców
w dzień targowy, przez całe wakacje, mam skserowane, znajdują się także w internecie na
www.winsko.pl i na facebooku.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dopytując się a propos tego apelu o 100 dni
spokoju, chciałem się zapytać, kogo ma Pani na myśli pisząc o radnych opozycyjnych?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; Moje myśli są moją własnością intelektualną.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Rozumiem. Jak dla mnie radni opozycyjni, to są
ci radni, którzy są w mniejszości, tylko tak gwoli wytłumaczenia.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; Radni opozycyjni to są ci, którzy występują
przeciwko demokratycznie wybranemu szefowi zarządu gminy, czyli wójtowi.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tym zdaniem, potwierdza Pani to co się działo
na ostatniej sesji. Tak naprawdę w Pani ustach apel o 100 dni spokoju, to jest po prostu
najczystszej wody hipokryzja. Nie radzi sobie Pani z zarządzaniem gminą, wielokrotnie radni
wskazywali na to. Utrudnia Pani radnym sprawowanie mandatu, poprzez to, że nie udostępnia
Pani dokumentów, o które radni proszą, wielokrotnie na sesjach. Też udowodniła Pani, że
wielokrotnie, nie wie Pani co się dzieje w gminie albo w innych inwestycjach, albo udaje
Pani, że tego nie wie. Pani Wójt, wracając jeszcze do tematu komunikacji bezpłatnej,
rozumiem, że te autobusy bezpłatne są z tych środków, z 98.000 które zabezpieczyliśmy na
komunikację bezpłatną z powiatem wołowskim.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; Nie, to nie są te środki. Tamte środki mają nazwę
związane są z dotacją dla powiatu. To są te same środki, z których wydaję wkładkę do gazety,
której Pan tak nienawidzi.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękuję za te informacje.
Ad. 5.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW.
Sołtys Wyszęcic Barbara Żeliźniak; Nie będę czekać do interpelacji, mam prawo zabrać teraz
głos, jestem sołtysem. Chciałam spytać, czy na dzień dzisiejszy na sesji, tak jak Pani Wójt
obiecała, przygotowała wykaz zadań inwestycyjnych z adnotacją, które zadania zostały już
wykonane, a które w trakcie realizacji?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; Tak, czekam na powrót Pni Czesi Białek, bo się
wydrukowało pół dokumentu, bo jest w Excelu, żebym mogła wydrukować go jeszcze raz. A
dzisiaj wysłałam Pnia na maila prywatnego.
Ad.6.
DYSKUSJA NA TEMAT INWESTYCJI NAD ZALEWEM W SŁUPIE.
Na obrady sesji przybyła radna Regina Grębosz
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu byli
przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego, wykorzystując moment, że zebraliśmy się
na sesji nadzwyczajnej, naświetlili nam pokrótce obraz sytuacji. Przypomnę, że w kwietniu
radni na sesji podjęli decyzję o przyjęciu dofinansowania w wysokości 49.000 z Urzędu
Marszałkowskiego, w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego oraz postanowili, że
dołożą 150.000, tak żeby w całościowy sposób zagospodarować teren nad zalewem, ale
również przeprowadzić niezbędne prace związane z umacnianiem wałów oraz
wykorzystaniem części tego miejsca dla kąpieliska. Wtedy na sesji, gdy byli tu
przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego, padło uzasadnienie ze strony Pani Wójt,
że wszelkie prace będą prowadzone po pierwsze po pełnym uzgodnieniu z wędkarzami,
ponieważ przypomnę, że Polski Związek Wędkarski ma umowę użyczenia na ten teren i nim
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zawiaduje, a po drugie Pani Wójt postara się, żeby tą część dotacyjną, czyli tą małą
infrastrukturę wykonać do końca sierpnia tego roku, zgodnie z postanowieniami zapisanej
umowy z Urzędem Marszałkowskim, a prace wodne będą trwały w miesiącach październik,
listopad ze względu na to, że wtedy łatwiej i ze względów też sanitarnych, żeby można było
spuszczać wodę, żeby nie zaburzać tego rytmu życia ryb. W ubiegłym tygodniu wędkarze
przedstawiali nam co się działo. Przypomnę Państwu, że zgłaszali, że bez porozumienia z
nimi wykonawca wszedł na teren zalewu i spuścił ok 50 cm wody. I w ten sposób nie mogą
współpracować. Oni pewne czynności oraz koszty ponoszą, w związku z funkcjonowaniem
tego zalewu. Zarybiają go, w kwietniu umacniali brzegi tego zalewu. W tym momencie
wykonawca wszedł i prace tak naprawdę stanęły. Dlatego wpisałem ten pkt. 6 Dyskusja na
temat inwestycji nad zalewem, po to żeby w obecności radnych, przedstawicieli Polskiego
Związku Wędkarskiego i Pani Wójt, żeby też korzystając z tego apelu o 100 dni spokoju,
żeby nawet taką inwestycję potrafiła Pani przeprowadzić w spokoju i porozumieniu z
zainteresowanymi stronami. Zależy mi na tym, żeby ta inwestycja ruszyła. Jak Państwo
wiecie w Urzędzie Marszałkowskim odpowiadam za sprawy związane z rzeką Odrą. Ten
Dolnośląski Fundusz Odrzański, który ma taką szeroką formułę i obejmuje nie tylko samą
rzekę Odrę, ale również dopływy Odry, takie zbiorniki, jak ten zalew w Słupie. Marszałek ma
nadzieję, że we wrześniu, czy październiku będzie mógł przyjeżdżać i sprawdzać postępy
prac, czy te inwestycje są zakończone. Zależy nam na tym, żeby ta inwestycja nie stanęła w
tym momencie i sprawy nie trafiały do policji, czy prokuratury, że ktoś wchodzi na teren bez
porozumienia z innymi i spuszcza wodę, ryby są odławiane przez nie wiadomo kogo. Ja
prosiłem na ostatniej sesji o przygotowanie pewnych dokumentów związanych z tą
inwestycją. Dostałem informację, że mogę sam pójść i przeglądać segregatory. Ja
wymieniłem trzy czy cztery dokumenty, które chciałem otrzymać. Do dnia dzisiejszego, ich
nie otrzymałem. Chyba, że Pani Wójt przygotowała te dokumenty i za moment je otrzymam.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; Tak jak poinformowałam, czekają na Pana w
urzędzie, nie będziemy kopiować, wynosić segregatorów zawierających wszystkie
dokumenty. Powiedziałam Panu o tym dwukrotnie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To nie jest proste w godzinach pracy urzędu gdy
się pracuje we Wrocławiu przyjechać.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; Ja pracuję do 20.00. Może Pan się umówić,
przyjechać wieczorem, nie ma problemu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Korzystając z tego, że jest tu Pan Prezes
Polskiego Związku Wędkarskiego, oddziału w Wińsku, chciałby Pan coś do tego dodać?
Może jest jakaś propozycja z Waszej strony. Wiem, że wykonawca wszedł tam na początku
czerwca i od tamtej pory, czy coś się zmieniło przez ten tydzień ostatni?
Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego Pan Marcin Jarosz; Prace zostały wstrzymane, nikt
tam nie pracuje. Nikt z nami się nie kontaktował, żeby coś uzgodnić. Dalej nie ma żadnego
odzewu ze strony gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, traktujmy się poważnie. Po to się
tutaj zebraliśmy, nawet w ramach tego apelu o 100 dni spokoju, żebyśmy nie słyszeli
odpowiedzi i nie będzie, tylko żeby Pani się w sposób merytoryczny ustosunkowała do tego.
Bardzo Panią proszę, apeluję
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; Ja się w sprawie kłamstw nie będę
ustosunkowywać merytorycznie. Panowie od początku swoich publicznych wypowiedzi,
mówią nie prawdę. Ja nie będę się do tego ustosunkowywać, proszę mi dać w tej sprawie
spokój.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Wójt, proszę w takim razie nie
ustosunkowywać się do tego co było, tylko co będzie. W jaki sposób ta inwestycja będzie
prowadzona, kiedy zostanie zakończona i jaki będą jej kolejne etapy.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; To nie jest przedmiotem, na który wpływ mają
uchwały rady, czyli radni, czyli sesja. Sesja nie jest miejscem, ani zakres nie jest przedmiotem
uchwały.
Radny Józef Kaczmarek; Nie wiem, jak to zrozumieć.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nie wiem, szanowni Państwo ja wpisałem ten
punkt w dyskusję na temat inwestycji nad zalewem. Widzę, że są tu inni przedstawiciele
wędkarzy. Może Panowie chcą się wypowiedzieć na ten temat.
Pan Adam Suchorab; Mogę mieć pytanie do Pani Wójt? Pani Wójt cały czas siedzi tyłem,
trochę niekulturalne. Nie wspomnę, że ostatnio jak byliśmy, to Pani wyszła z sali w
momencie, kiedy chcieliśmy zadać kilka pytań. Tak wygląda kultura Pani Wójt w tej gminie?
Radna Anna Górska; Tak proszę Pana.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Szanowni Państwo, jest mi bardzo przykro, bo
Pan Adam Suchorab przyjechał do nas specjalnie, jest ichtiologiem z Wrocławia, poświęca
czas swój w piątek o godz. 16.00. Nie wiem co z tym zrobić.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; Odpowiedzialność za to, że Pan chyba po raz drugi
traci swój czas, tym razem w piątek po 16.00, spada na tych, którzy Pana zaprosili. Ja od 3 lat
rozmawiałam z PZW o tej inwestycji, nie wiedząc kiedy będzie, w jakim zakresie i ile
środków zdobędę. I rozmawiałam do ostatniego dnia, w którym Panowie, którzy w naszej
gminie są przybyszami, którym nie zależy jak widać na tym, żeby zalew był w dobrym stanie,
a w związku z tym należy domniemywać, że zależy im na czymś innym, zaczęli publicznie
mówić nieprawdę. Tak na temat inwestycji, jak na mój temat. I godność nie pozwala mi na
branie udziału w dyskusji, którą Pan Przewodniczący zarządził, nie pytając o zdanie, czy
wszystkie strony chcą o tym dyskutować. Ja występuję w imieniu mieszkańców, a nie dwóch
panów, którzy się wżenili w naszą gminę i uważają, że mają prawo decydować, czy rodziny z
dziećmi będą miały się gdzie kąpać, czy nie, czy rozliczymy się ze środków do końca
sierpnia, czy nie, jak wygląda etapizacja tej inwestycji, czy nie. Ja poproszę o zakres
obowiązków Pana Przewodniczącego w Urzędzie Marszałkowskim, bo coś mi się nie wydaje,
żeby był odpowiedzialny za Fundusz Odrzański, tylko po prostu w nim pracuje, ale śmie
powiedzieć, że ja coś robię źle, albo że ja czegoś nie robię, albo skoro On wpisał w program
dyskusję, to ja mam dyskutować. Nie, proszę Państwa, Pan Przewodniczący może sobie
pokaz mody wpisać do programu tej sesji, ale to nie znaczy, że mamy spacerować po tym
stole. Dlatego bardzo przepraszam, ale jeżeli ktoś chce się spotkać ze mną, ja się za Wami
dość nabiegałam, ktoś się chce spotkać ze mną, to musi się umówić ze mną.
Radny Józef Kaczmarek; Proszę Państwa, to jest nie pierwszy taki przypadek zachowania
Pani Wójt. My to mamy praktycznie na co dzień. Niewygodne pytania, niewygodne sytuacje,
właśnie tak są zbywane. Tak się rozmawia właśnie. A tutaj mówienie że jakiś przybysz,
przepraszam za te słowa, ja uważam że tutaj jesteście gośćmi. Tacy ludzie, jak Pan powinni
tutaj jak najczęściej przebywać. Pani Wójt, ja jestem mieszkańcem, Pani mnie reprezentuje, ja
chcę wiedzieć o tej sprawie, jak najwięcej. Podjęliśmy uchwałę w porozumieniu ze
Związkiem Wędkarskim. Było powiedziane, że wszystkie decyzje i prace będą uzgadniane.
To nie zostało zrobione. Dlaczego? Sołtysi powiedzieli, że nie chcą na sesje przychodzić, ja
też na te sesje nie chcę przychodzić. Jak mam cały czas dopytywać się, prosić, wręcz
wymagać odpowiedzi, czy materiałów. To jest naprawdę męczące. To jest nie spotykana
rzecz. Jeszcze nas się oczernia, przepraszam może to za mocne słowo, w tej gazecie, że prosi
się o 100 dni spokoju, o co? Że pytamy się, że chcemy wiedzieć, że chcemy pójść z tą
informacją do swoich wyborców, mieszkańców. 100 dni spokoju to według Pani Wójt
niezadawanie pytań? Nie informowanie mieszkańców? Jak tak ma wyglądać te 100 dni
spokoju, to zastanawiam się, czy przychodzić na tą sesję. A odpowiedzi dowiaduję się z
gazety lubińskiej, koledzy nasi pięknie wypowiadają się. Nie wiem czym trzeba sobie
zasłużyć, żeby móc się wypowiedzieć. Tylko pięciu cały czas mówi, pół prawdy. To co się

7
dzieje teraz tutaj, to nie jest przez nas, nie przez radnych, nie przez Pana Przewodniczącego.
Dziękuję bardzo.
Głos zabrał Radny Ryszard Kisielewicz; Panie Jarosz, na początku, trzy, cztery miesiące
temu, od Pana kolegów dowiedziałem się, że zastanawiacie się z odłowem tych ryb i
przeniesienia ich w inne miejsce. No i co się stało?
Pan Marcin Jarosz; Tak. To się stało, że do końca nie był termin inwestycji na zalewie
określony i dlatego (…)
Radny Ryszard Kisielewicz; Ale proszę Pana, tę rybę można było gdzieś przetransportować.
Pan Marcin Jarosz; Ale w jakim celu, jak może byłoby tak, że środki nie zostałyby pozyskane,
to w jakim celu było operacje przeprowadzać?
Radny Ryszard Kisielewicz; Ale jakby o środkach było głośno, mowa, to?
Pan Marcin Jarosz; Było głośno, ale nie mieliśmy pewności
Radny Ryszard Kisielewicz; Ile tych ryb tam plus, minus jest?
Pan Marcin Jarosz; Tego nie jesteśmy wstanie określić, może ewentualne odłowy to pokażą.
Możemy jedynie domniemywać ile.
Radny Ryszard Kisielewicz; Tak ale przy wyciągnięciu tych dwóch desek, opuszczeniu tych
50 cm wody, ja słyszałem, poszło 300 kg. ryb.
Pan Marcin Jarosz; Może nie 300 ale bardzo duża cześć narybku poszła. Narybek jest taki, że
idzie z prądem wody.
Radny Ryszard Kisielewicz; Ja wiem, bo często jestem na odłowach, widzę co się dzieje na
stawach prywatnych, gdzie hodują karpie, co tam ucieka. Ale nic mi ta Pana odpowiedź nie
daje. Tym bardziej, że łapiecie te duże karpie i wpuszczacie do wody, bardzo się z tego
cieszę.(...)
Radna Anna Górska; Przede wszystkim apel mam do Pani Wójt, że dobre wychowanie, które
uczyłam dzieci, jak tylko zaczęły mówić, dziękuję, przepraszam itd. nakazuje Pani również
nie przekładać kartek jak mówi radny, jak mówi Przewodniczący Rady, to jest Pani szacunek
do ludzi? Już nie mówię, czy to radny przewodniczący. Nawet dziecko, jak mówi do mnie, to
ja przestaję i mówię słucham, co chcesz dziecinko? A Pani w ten sposób zachowuje się? Jak
my wyglądamy w oczach gościa, który przyjechał tyle kilometrów z Wrocławia, chce nam
pomóc.
Osoba z publiczności; A Wińsko czym się różni?
Radna Anna Górska; Ja Panu nie przerywałam i proszę nie przerywać.(...) Proszę Pana tak,
dla mnie gość w dom, Bóg w dom, według starego porzekadła. Proszę Państwa mieszkańcy
dbali o ten, Pani na którejś sesji przedstawiała nam, jak zatwierdzaliśmy dotacje chyba
160.000 do tego zalewu. Tu były Pani różne obietnice, odnośnie tego narybka, współpracy.
Co stoi na przeszkodzie, że jest prezes tego koła wędkarskiego, żeby z nim porozmawiać.
Takie autokratyczne rządy, to wie Pani w Rosji ..., na Białorusi, ale nie powinny być u nas w
Gminie Wińsko. I sposób Pani zachowania, Panie Przewodniczący ja osobiście przerwałabym
obrady, odroczyła na sesję do następnego razu. Co to znaczy, że Pani nie przygotowała
radnym materiałów, o które Pan prosił. My mamy tu punkt do dyskusji. Co to znaczy Pani
Wójt? Wszyscy są niczym? Tylko Pani i 5 radnych. Pytam w czym zawiniłam, że Pani tak
operuje radni tacy. Za dużo się pytam? A jeszcze Państwu powiem, 20 lat temu jak zostałam
radną, powiedziałam sobie, Boże już może jakoś sprawiedliwiej, może będę dbała o to i
tamto. Z ręką na sercu, jest gorzej jak 20 lat temu. Dziękuję.
Pan Adam Suchorab; Pani Wójt, ja nie przyjechałem po to żeby tu kogokolwiek oskarżać,
oczerniać, nie mieszkam w Wińsku, mieszkam we Wrocławiu, ale na sercu mi leży każda
woda, którą użytkuje którekolwiek koło wędkarskie naszego okręgu. Jestem z zawodu
ichtiologiem i na tym się znam. (…) Mam tutaj wydrukowany protokół z posiedzenia Rady
Gminy i chciałem zapytać się, bo nie jestem stąd. W protokole jest napisane, Wójt Gminy
Jolanta Krysowata -Zielnica, cytuję dalej „ jeżeli tylko dostaliśmy te pieniądze, wiedzieliśmy
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że mamy o czym rozmawiać, że spuszczenie wody, odłów ryb, byłby tym drugim etapem na
jesień” Czyli rozumiem, że od początku planowane było drugi etap, czyli odłów ryb, dopiero
na jesień. Tak? To są Pani słowa.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; Byłby jaki to jest tryb? Przypuszczający. Jeśli
byłby. Sytuacja była dynamiczna i zmieniała się cały czas. Okazało się, że zadanie musi być
wykonane do końca sierpnia, inaczej tracimy te pieniądze. Od tego momentu, szukałam
sposobu na to, żeby bez odławiania, bo przekonaliście mnie, że to jest dla nich szkodliwe,
wykonać niezbędne prace w dnie. I takich sposobów przedstawiłam kilka. Wszystkie były be.
Bo wiązały się z tym, że nie dostaniecie pieniędzy na powtórne zarybianie. Otóż będą
pieniądze na powtórne zarybianie. I one są w budżecie tej inwestycji zabezpieczone. Doszły
jeszcze inne aspekty, o których ja nie będę dyskutować, bo nie zostałam do tej dyskusji
zaproszona a jedynie zmuszona. Dlatego proszę Pana, żeby Pan te protokoły czytał ze
zrozumieniem, odróżniał tryb oznajmujący, rozkazujący i przypuszczający. Więcej na ten
temat dzisiaj nie będę rozmawiać. To jest moja decyzja, jestem dorosłym człowiekiem, który
nie został do dyskusji zaproszony, a zmuszana być nie lubię.
Pan Adam Suchorab; A mogę mieć jeszcze jedno pytanie? Czy to będzie za dużo?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; Będzie za dużo.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proszę zadać to pytanie. Chociaż, żeby opinia
publiczna się dowiedziała.
Pan Adam Suchorab; Rozumiem, że już pierwsza część prac została wykonana, jakieś tam
prace był rozpoczęty. Pani, jako Wójt wybrała wykonawcę tych prac, firmę która się na tym
zna, która jest w tym temacie ekspertem, zgadza się? Nie są to laicy, którzy to pierwszy raz
robili, czyli spuszczali wodę itd. Chciałem się zapytać w jaki sposób został przelew wody
zabezpieczony, przed tym żeby ta ryba nie zeszła. Narybek który nie jest w stanie
przeciwstawić się prądowi wody. Bo słyszałem, że deski zostały wyjęte, a na stawach
hodowlanych, gdzie się spuszcza wodę, zawsze jest krata, która zabezpiecza, że ta ryba nie
zejdzie poniżej zbiornika. A z tego co słyszałem, widziałem zdjęcia, to takiego zabezpieczenia
nie było. Czyli ten narybek, który był bezradny, spłynął w dół, niestety zginął. Ile go tam nie
było, czy 5000, czy 20000, nie ma to znaczenia, jest to strata i to wymierna dla zbiornika.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękuję Panu bardzo za to pytanie.
Radny Ryszard Kisielewicz; Panie Jarosz, Państwo zbieracie składki i za te składki kupujecie
narybek, utrzymujecie staw itd. A można zapytać ile kupujecie tego narybku na jesień, wiosnę
i jakiego?
Pan Marcin Jarosz; Kupujemy zazwyczaj karpia konsumpcyjnego, który już się nadaje wiosną
do odłowu, to nie są małe ryby, takie które wędkarze mogą złowić i zabierać. Kupujemy w
granicach 200-300 kg. co roku.
Radny Ryszard Kisielewicz; A może Pan powiedzieć ile kosztuje kilogram tego narybku?
Pan Marcin Jarosz; Nie wiem, ceny się zmieniają z miesiąca na miesiąc.
Radny Ryszard Kisielewicz; Ale to Wy dostajecie z PZW z Wrocławia?
Pan Marcin Jarosz; Nie. Na zarybienie zalewu są tylko te pieniądze, które sobie odkładamy
przez tych wędkarzy, którzy tam łowią.
Radny Ryszard Kisielewicz; To tych pieniędzy jaka jest suma?
Pan Marcin Jarosz; Nie wiem. Nie mam wglądu. Skarbnik ma takie dane.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Bardziej nalegałbym Panie radny, żeby Pan
zadawał pytania dotyczące tej inwestycji, a nie tego jak ryby się hoduje.
Radny Ryszard Kisielewicz; Chodzi o to, że narybek wypłynął 200-300 kg. dlatego mnie
interesuje, jaka to jest strata. 100, 500, 1000, 2000 nie wiem?
Pan Adam Suchorab; Standardowo naturalna produkcja hektara stawu to około 350 kg.
Pan Marcin Jarosz; Podsumowując nasze spotkanie, chcielibyśmy omówić z Panią Wójt temat
zalewu, przy świadkach, bo jeżeli się z Panią Wójt spotykamy, przedstawiciele zarządu i Pani
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Wójt, to nie mamy absolutnie siły przebicia. Wszystko co mówimy, piszemy to są kłamstwa,
nie mamy kompetencji do tego itd. Ogłaszam wszem i wobec, nie mamy żadnych
przeciwwskazań na prace, które tam mają być wykonywane, chcielibyśmy jedynie mieć w
tym czynny udział i po prostu doradzać, żeby nie było, że coś jest nie tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie Mecenasie, ze strony prawnej, jeżeli
gmina ma podpisaną umowę z Polskim Związkiem Wędkarskim na użyczenie terenu, czy
gmina może bez informowania użytkownika wchodzić na ten teren i wykonywać tego typu
prace?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Tak jak Pani Wójt wskazuje, informacja taka była, a
właścicielem tego jest cały czas gmina, a nie użytkownik.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Byli Państwo poinformowani o pracach?
Pan Marcin Jarosz; Nie. Dowiedzieliśmy się od wędkarzy, że wjechał ciężki sprzęt, woda
została spuszczona. Nawet nie wiedzieliśmy, że się wyłonił jakiś wykonawca tych prac
Mecenas Mateusz Chlebowski; To jest słowo, przeciwko słowu. Ja nie będę się tutaj bawił w
sędziego.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dlatego ja prosiłem Urząd Gminy, żeby
przedstawił nam dokumenty, czyli tą informację do wędkarzy, czy to zlecenie na wykonanie
prac w ubiegłym tygodniu. Tydzień czasu to był wystarczający czas, żeby przygotować się z
tego rodzaju dokumentami.
Sekretarz Gminy, Aneta Niewiarowska; Jeśli chodzi o umowę, to umowa jest w internecie i
rozstrzygnięcie przetargowe, te dokumenty są zamieszczone.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Szanowni Państwo, ja już też mam powoli tego
dosyć, bo z takim lekceważeniem, z jakim Pani Wójt w dniu dzisiejszym tutaj się obnosi, to ja
tak naprawdę nie widzę powodu, dlaczego Pani przyszła. Każdy z nas mógł sobie sam
przeczytać apel o 100 dni spokoju, nie musiała Pani tutaj przychodzić, fatygować się, żeby
go nam odczytać. Tutaj jest jedno zdanie „100 dni spokoju będzie służyć przede wszystkim
mieszkańcom całej naszej społeczności. Zachowajcie się tak, żeby móc spojrzeć w oczy swoim
wyborcom, gdy przyjdzie czas kampanii.” Wolałbym, żeby Pani nie patrzyła nikomu w oczy.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
przerwa 16.50-17.00
Ad. 7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2018 ROK.
Projekt uchwały z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy Anna Kupczyk.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poinformowała, że odbyło się posiedzenie
Komisji Mienia, następnie wspólne posiedzenie komisji. Zaproponował powtórzyć wnioski
które zostały złożone i przegłosować. Przypomniał złożone wnioski.
Drogi publiczne gminne. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 124.000 zł. Pamiętam, że
ostateczny wniosek z komisji był taki, że kwotę 120.000, zapisujemy w taki sposób, żeby
możliwe były prace wyrówniarki na wszystkich drogach gruntowych na terenie całej gminy
Wińsko. Prosiliśmy o kalkulację Panią Wójt, na ile kilometrów mniej więcej te 120.000 może
wystarczyć. Panie Mecenasie, czy jest jakiś sposób, żeby nie zwiększać tego rozdziału Drogi
publiczne gminne o kwotę 120.000, tylko zapisać to w osobnym rozdziale, czy jako osobne
zadanie, tę kwotę 120.000, jako środki tylko przeznaczone na pracę tego urządzenia w
drogach gruntowych? Radni mieli taką wolę, żeby tylko na te drogi te środki przeznaczyć.
Mecenas Mateusz Chlebowski; To są wydatki bieżące, a nie inwestycyjne.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli nie możemy w tym momencie dookreślić
tego.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Tylko wydatek inwestycyjny, możemy konkretnie nazwać
zadaniem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dobrze, to w takim razie Pani Skarbnik,
sprawdziła Pani ile w tym momencie mamy na tym rozdziale? Przyjmowaliśmy budżet, chyba
z kwotą 100.000 zł.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Na chwilę obecną 66.500 prawie jest wykorzystane. A
zlecenia już poszły na 23.000. 90.000 jest już wykorzystane.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dobrze, to w takim razie, jeżeli Panie
Mecenasie nie możemy zapisać w sposób konkretny tych środków, wolą radnych było żeby te
środki poszły na całą gminę. Nie możemy sobie pozwolić na coś takiego, jak dzisiaj mieliśmy
na sesji, żeby Pani Wójt tak jak tu zwracała uwagę Panu z Polskiego Związku Wędkarskiego,
mówiąc o trybie przypuszczającym, oznajmującym, czy jakimkolwiek innym. Nie możemy
sobie pozwolić na tego typu zachowania, więc jeżeli radni mają wolę, żeby te środki były
przeznaczone tylko na takie zadania, nie możemy tego zapisać, to proszę Pana Mecenasa
obsługującego gminę, o znalezienie takiego sposobu, może w innych gminach szukając, przez
analogię. A jeżeli się nie uda, to mój WNIOSEK jest o wykreślenie tych 120.000, żeby
Komisja Mienia zajęła się jeszcze raz tym tematem, tylko konkretnie ze wskazaniem
konkretnych odcinków dróg. Bo konkretne odcinki możemy wskazać wtedy?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Pan zadaje pytania bardziej do skarbnika a niżeli do mnie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dobrze, to podzielcie się Państwo, kto odpowie
na te pytania, czy to odpowiedzi z zakresu prawa czy księgowości.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; To są wydatki bieżące, więc można powiedzieć, że na to
zostaną wykorzystane, ale też nie da się tego dokładnie przypisać do tego zadania, że na tą
część musi być dokładnie ta kwota, na tą drogę ta kwota. Dlatego to było ogółem wpisane, że
naprawy wszystkich dróg będą wynosiły około 120.000. Jak braknie, to jeszcze coś zostało z
remontowych.
Radna Anna Górska; Chciałam zapytać Panią Skarbnik, my zatwierdzamy w projekcie
uchwały te 124.000, a czy już z tej puli 66.500 i z tej puli 23.000, zlecenie?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk;100.000 w planie na ten rok, co mamy na chwilę obecną.
Radna Anna Górska; Czyli Rudawa jest robiona z tych co Pani wymieniła? To proszę mi
powiedzieć.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Te co tu są wymienione, to jest na tą kwotę 120.000.
Radna Anna Górska; Ja pytam o 66.500 na co to jest wydawane?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Na co zostały wydatkowane. Na remont przepustu, remont
placu postojowego przy urzędzie, na ulicy Szkolnej był remont nawierzchni, na ul. Polnej
były naprawy dróg, remont przepustu przy stawie w Smogorzowie Wielkim, na ul. Nowej
była naprawa dróg, na ulicy Kwiatowej, remont drogi gminnej Węgrzce-Wrzeszów, w
Konarach była droga naprawiana, we Wrzeszowie była droga naprawiana, przepust w
Narokowie, remont drogi w Piskorzynie i w Rudawie też remont.
Radna Anna Górska; Dziękuję.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; Mieszkańcy Brzózki są przerażeni, że można
byłoby wpuścić równiarkę na tę drogę do Głębowic, bo równiarka polega na tym, że ona orze,
mieli, udeptuje gołą ziemnie, piaszczystą najchętniej. A ta droga jest na tyle już solidnie przez
wiele lat utwardzana i łatana, że zrobi się jedno wielkie bagno i zniszczy się to co jest
zrobione. W ogóle mieszkańcy sołectw nie chcą wyrówniarki, są pojedyncze odcinki
piaszczystych dróg polnych, do których się ona kwalifikuje. Równiarka była modna w latach
80-tych, 90-tych, wtedy gdzie z drogami nic konkretnego się nie robiło, nie utwardzało.
Można sobie na you tube znaleźć filmiki, jak to działa, jakie są efekty, na jakie grunty się
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nadają. To że radni sobie tego życzą, to znaczy, że idą albo za pewnym mitem, albo ja
podawałam ostatnio ile jest cena roboczogodziny czegoś takiego i 120.000 wydane na jakieś
plamki w środku pola, podczas kiedy wymienione przeze mnie w uchwale budżetowej
odcinki dróg, to są te odcinki, które są newralgiczne i najbardziej potrzebne mieszkańcom,
które są w okolicach domostw, albo jest to ponaprawiane połataniem odcinków kiedyś
zrobionych, na które obecnie nie dostaliśmy dofinansowania, więc żeby dało się tych dróg
używać można je w ten sposób poratować. Kwota 120.000 w przypadku napraw dróg to są
drobne grosze, które mogą ułatwić życie mieszkańcom i powinny to zrobić. Tak jak pozwolą
przekruszyć stodołę, którą trzeba rozebrać. Jak ktoś nie wierzy niech się przejdzie na ul.
Parkową, po to żeby ją przekruszyć i udeptać z niej tymczasowe nawet miejsce postojowe
przy kaplicy pogrzebowej w Wińsku, o które wnoszą wszyscy, którzy w tej parafii chowają
swoich bliskich i nie maja gdzie, przyjeżdżający zaparkować. Proszą przede wszystkim
mieszkańcy ulicy Parkowej, którzy nie mogą się dostać i wydostać z domu, czasami co
tydzień, czasami kilka razy w tygodniu, ponieważ są pogrzeby. Więc są to bardzo oszczędne
środki, które pozwalają wykorzystać istniejące ruiny do tego, żeby ponaprawiać to co jest
najpilniejsze. Nie są inwestycjami w rozumieniu prawa, bo inwestycja podwyższa wartość
rzeczy, a takie ponaprawianie drogi nie podwyższa jej wartości i takie urządzenie miejsc
postojowych, bo nie jest to prawdziwy parking, także nie podwyższa wartości ale podnosi
jakość życia do czasu, kiedy będziemy dysponowali środkami, które pozwolą na prawdziwe
inwestycje i wtedy nazwane z imienia i nazwiska, za m2, bieżący, daj Boże w km bieżących
czego sobie życzę. W związku z tym, bez względu na to czy Państwo znajdziecie formułę,
żeby po całej gminie za 120.000 puszczać równiarkę, to ja takiej równiarki nie puszczę.
Chyba że znajdziemy dwa, trzy, cztery odcinki gdzieś wśród pól, gdzie na chwilę do
drugiego, trzeciego deszczu, taka równiarka załatwi sprawę. Przed równiarką i tak trzeba
byłoby puścić firmę, która wykasza krzaki, drzewa itd., bo te drogi, które się na równiarkę
kwalifikują, zazwyczaj są od dawna nie używane, nie utwardzane do tej pory, a więc
zakrzaczone, zarośnięte drzewami. Są to pieniądze, które przepadną, nie zauważone przez
nikogo. Zupełnie bezużyteczny jest pomysł z równiarką, a w przypadku niektórych dróg
takich, jak Głębowice po prostu szkodliwy.
Chwilowo salę obrad opuścił radny Ryszard Kisielewicz
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dobrze, to ja w takim razie prosiłbym
członków Komisji Mienia, żeby jeszcze raz się spotkała i żeby wytypowała te odcinki dróg do
remontu, tak żeby można było je zapisać, jako zadania inwestycyjne, żeby nie było
nieścisłości, związanych z tym, na które fragmenty są przeznaczane. Tak jak w przypadku,
pamiętam radna Żeliźniak, składała wniosek w sprawie drogi do Wyszęcic, to robiliśmy, jako
osobne zadanie inwestycyjne.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ale nie możemy jakiegoś załatania drogi, jakiejś takiej
naprawy zrobić jako inwestycja, bo to nie zwiększa jej wartości.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Skarbnik, ja prosiłem członków Komisji
Mienia, żeby wytypowali może w innym zakresie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie wniosek w tej
sprawie Wykreślenie 120.000 zł. na drogi publiczne gminne.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 11 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
7 radnych, 4 radnych głosowało przeciw,, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu
Na salę obrad wrócił radny Ryszard Kisielewicz
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
zwiększenia o kwotę 20.000 zł. na parking przy ul. Parkowej.
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W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało 12
radnych (jednogłośnie).
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
wykreślenia punktu Administracja publiczna zwiększenie wydatków o kwotę 51.000 zł.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało 7
radnych, 5 radnych głosowało przeciw.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
wykreślenia punktu zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł. na dotację
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; Chwileczkę, Pan prosił o załącznik co będzie z
tego zakupione i dostarczamy ten załącznik.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale wybiórczo traktujecie, w takim razie ja
prosiłem o inne też dokumenty. Dlaczego ten został przedstawiony?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; To jest jedna kartka z komunalki….
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dobrze, Pani Sekretarz proszę o przekazanie do
radnych.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; (…) otrzymałam go od kierownika komunalki. Jeśli
Państwo pozwolicie to przeczytam, co wchodzi w skład całego systemu.
Sekretarz odczytała treść załącznika.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- Kto z Państwa jest za wykreśleniem tego
wydatku z tej propozycji uchwały?
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało 7
radnych, 5 radnych głosowało przeciw.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
wykreślenia punktu Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30.000 na dotację
podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i 34.000 na biblioteki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało 7
radnych, 5 radnych głosowało przeciw.
Głos zabrała Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Przepraszam, ale w tej chwili to nie zepnie się
budżet, jak pousuwamy te rzeczy, (…). Zmniejszaliśmy wydatki na pieczy zastępczej i na
odsetkach, to przenosiliśmy na administrację publiczną, przenosiliśmy na dotację dla domu
kultury i jak zmniejszyliśmy te wydatki, to trzeba zmniejszyć tak samo z pieczy zastępczej
albo z odsetek.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale to jest zrozumiałe, to jest jakby czynność
już księgowa.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Czyli wraca z powrotem na to co przenosiliśmy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Na to co było, bez tych wydatków, które zostały
przegłosowane.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Czyli jak ja te 51.000 brałam z odsetek, czyli teraz te
odsetki z powrotem daję 50.000 tam.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Na razie są tam zapisane tak?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Mam zmniejszenie wydatków 90.000 na papiery
wartościowe na obsługę za odsetki.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tak, a z powrotem wraca ta kwota tam, żeby
spłacić te odsetki.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Czyli, tam nie będzie zmniejszenia o 90.000 zł. tylko będzie
tak samo na tej pieczy zastępczej.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dokładnie. Czyli mówimy o tym projekcie
uchwały po ostatniej autopoprawce, czyli z uwzględnieniem kwoty 60.000 zł. na remont
budynku szkoły w Głębowicach. Przypomnę, że radni wtedy do budżetu wpisali 50.000 zł.
plus te 60.000zł. dodatkowo. Prosiłem na ostatniej komisji o informację, co będzie w ramach
tych środków robione. Wtedy radni dostali informację, że te 50.000 jest pilnie już w styczniu
potrzebne, żeby spełnić wymogi związane z zaleceniami straży pożarnej, czy sanepidu. Tak
Pani Dyrektor, zgadza się?
p.o Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głębowicach Sylwia Sztymer; Tak. Zgadza się.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli rozumiem, że przez ten okres czasu od
stycznia nic nie zostało ruszone w tym temacie.
p.o Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głębowicach Sylwia Sztymer; Czekamy teraz właśnie w
tym okresie wakacyjnym, chcemy podjąć te prace.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Mieliśmy informacje, że to są główne przeróbki
związane z dachem, jego ociepleniem, uzyskanie jeszcze jednego pomieszczenia, tak?
p.o Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głębowicach Sylwia Sztymer; Tak, dlatego że zwiększa
się szkoła o jeden oddział o 8 klasę, także o oddział przedszkolny. Niestety te pomieszczenia
będą dla nas niezbędne i oczywiście takie bieżące remonty, jak malowanie ścian, które nie
były przeprowadzane przez okres fundacyjny.
Radna Anna Górska; Pani Dyrektor, czy ta kwota według Pani wystarczająca jest?
Radny Józef Kaczmarek; Pani Dyrektor nie jest władna do tego, przecież co może
powiedzieć.
Radna Anna Górska; Panie Józefie, ja pytam Panią Dyrektor bo tam pracuje.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; Pani Dyrektor, nie przygotowywała szacunku tego
co należy zrobić, ile na to trzeba środków. Dlatego autor tej koncepcji remontów przygotował
te elementy które należy zrobić, i ile one kosztują. One są załącznikiem do uchwały
budżetowej, którą Państwo otrzymaliście. A Pani Dyrektor w dobrej wierze, wymienia to co
wie, bo widzi gołym okiem, jako humanistka, że trzeba zrobić. Pochylał się nad tym
fachowiec i w uchwale macie Państwo w uzasadnieniu….
Radna Anna Górska; Panie Przewodniczący, proszę uprzejmie na Komisję Mienia żebyśmy
otrzymali to.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; Ale zaczęły się wakacje i należałoby też
uruchomić remonty, zwłaszcza że obowiązują nas zamówienia publiczne.
Radna Barbara Żeliźniak; Chciałam złożyć wniosek formalny, w związku z tym, że mam te
zadanie inwestycyjne to jest modernizacja dwóch stawów w Wyszęcicach. Otrzymałam
informacje, że to jest przed, niektóre są w trakcie, niektóre są na końcówce, niektóre są po. To
jest jeszcze przed, więc chciałam złożyć wniosek formalny o zmianę nazwy zadania
Modernizacja dwóch stawów w Wyszęcicach wraz z czyszczeniem rowu odprowadzającego
wodę ze wsi. Jeden rów, który spina te dwa stawy i odprowadza wodę ze wsi. Niestety, jeżeli
stawy zostaną wykonane, a nie będzie odprowadzenia…
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; To jest rów prywatny właściciele działek
dotykających, jeżeli jest jakiś udział gminy, to może gmina dołożyć tylko w takim procencie,
w jakim jest współwłaścicielem działek. Jeśli biegnie przez teren prywatny i tam są działki
prywatne, to obowiązek mają dołożyć się właściciele prywatni. W Smogorzowie np. pani
sołtys i osoby w jej wieku, ze swoich emerytur się poskładały żeby się dołożyć do zrobienia
rowu, bo tak jest zgodnie z prawem. Nie możemy finansować prywatnych przedsięwzięć ze
środków publicznych.
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Radna Barbara Żeliźniak; Jeżeli rów przebiega przez środek, przez bok danej działki
prywatnej, to rozumiem, że to jest właściciela. A jeżeli to jest na granicy jednego i drugiego?
Przecież odprowadza wodę do stawu, który jest własnością gminy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; To znaczy, że ma dwóch właścicieli. Dostaliśmy
wykładnię z Wód Polskich i będzie naruszenie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jeżeli część rowu jest własnością gminy, to w
tym zakresie będzie partycypowała, albo dogada się z właścicielami.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata –Zielnica; Nie część rowu, tylko działki dotykającej do rowu.
Właściciele działek, dotykających do rowu, są obowiązani procentowo uczestniczyć w
kosztach.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Radnej chodzi o możliwość rozszerzenia
ewentualnego, gdyby była taka możliwość.
Radny Józef Kaczmarek; Pani radna, ale ja rozumiem, że Pani nie zwiększa tej kwoty, tylko w
jej ramach?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
zmiany nazwy zadania Modernizacja dwóch stawów w Wyszęcicach wraz z czyszczeniem
rowu odprowadzającego wodę ze wsi.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało 7
radnych, 5 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wraz z poprawkami
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
7 radnych, przeciw głosował 1 radny, 4 radnych wstrzymało się od głosu
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad. 8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR LVI/415/2018
RADY GMINY WIŃSKO Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU W SPRAWIE
NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA NIERUCHOMOŚCI
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska p. Bogusława Folkman.
Kierownik Referatu Bogusława Folkman; To są te dwie uchwały, które są uchylające, dotyczą
drogi krajowej, dwóch zatok autobusowych na ul. Mickiewicza i przysiółek Rogówek. Tam
będzie robione tak zwane niebezpieczne miejsca. Te obie inwestycje, będą realizowane z
zadań dróg publicznych, czyli z tej specustawy. W związku z tym z mocy prawa,
automatycznie po podziale te działki, przechodzą na własność Skarbu Państwa w zarząd
Generalnej Dyrekcji. Ponieważ tamte uchwały mówiły o oddaniu, tutaj nie ma mowy o
oddaniu, one z mocy prawa przechodzą, obie uchwały stały się bezprzedmiotowe.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
12 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
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Ad.9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR XLIV/331/2017
RADY GMINY WIŃSKO Z DNIA 09 SIERPNIA 2017 ROKU W SPRAWIE
NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA NIERUCHOMOŚCI
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska p. Bogusława Folkman.
Kierownik Referatu Bogusława Folkman; To jest to samo. Jedna mówi o ul. Mickiewicza,
druga o Rogówku.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej
sprawie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
12 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY RADY GMINY WIŃSKO
NR LIX/430/2018 Z DNIA 20 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE LOKALIZACJI
TARGOWISKA I USTALENIA JEGO REGULAMINU
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska p. Bogusława Folkman;
Kierownik Referatu Bogusława Folkman; Zmianie ulega § 7. W pierwszej wersji był pkt. 3
żywych zwierząt, natomiast w obecnym brzmieniu zostało to wykreślone. Ponieważ spełniamy
wymogi targowiska dlatego jest taka potrzeba, żeby można było sprzedawać kury, kaczki,
kurczaki, w związku z tym wykreślamy to i staramy się o wszystkie pozwolenia od
Powiatowego Lekarza Weterynarii, żeby taka sprzedaż na naszym bazarze była.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały w
tej sprawie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
12 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad.11.
INTERPELACJE, ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI
Radna Anna Górska; Komisję Mienia ustalę z Państwem po sesji. Ja bym prosiła o wykaz
zwolnionych od podatku rolnego od nieruchomości za rok 2017. Prosiłaby o sprawozdanie z
realizacji współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi, chodzi o wysokość
przyznanych dotacji. Trzecia sprawa, jaki jest zakres prac zleconych w kwocie 80.000 na
remont budynku nr 4 w Budkowie.
Radna Barbara Żeliźniak; Dostałam zestawienie tych zadań, które są przed, które po, które w
trakcie. Ale jest jeszcze trochę tych zadań nie spełnionych, bez adnotacji, na jakim to etapie.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Skarbnik prosimy przygotować na Komisję Mienia, która ma
się odbyć w najbliższym czasie te zadania, które są w trakcie realizacji, jeśli chodzi o drogi i
na które są zlecenia.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ja już przedstawiłam.
Radny Józef Kaczmarek; Ale proszę na Komisję Mienia.
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Radna Anna Górska; Pamięć jest ulotna.
Ad.12.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wobec wyczerpania porządku obrad w dniu
dzisiejszym zamykam obrady 60 sesji Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

