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Protokół nr 61/2018
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 12 lipca 2018 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1650 i zakończono o godz. 1730
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach zgodnie z listą obecności uczestniczy 14
radnych, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecna radna Agnieszka Bator- Lech.
Przewodniczący poinformował, że sesja została zwołana w trybie art. 20. ust.3 ustawy o
samorządzie gminnym, na wniosek czterech radnych.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb.
Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że chętnie przywitałby Panią Wójt, Panią Skarbnik,
Panią Sekretarz i Pana Mecenasa ale w dniu dzisiejszym ich nie ma. Nie ma też informacji
dlaczego nie ma obsługi prawnej.
Ad.2.
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko.
4. Przyjęcie stanowiska w sprawie dofinansowania remontów dróg gminnych oraz
powiatowych.
5. Interpelacje, zapytania oraz wolne wnioski.
6. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
obrad.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało
14 radnych (jednogłośnie)
Ad. 3.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA WÓJTA
GMINY WIŃSKO.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Tak jak przed chwilą na komisjach było to
omawiane rady gminy w całej Polsce, czy rady miejskie powinny pochylić się nad
wynagrodzeniem wójtów, burmistrzów, prezydentów, również starostów i marszałków. 15
maja 2018 r. zostało uchwalone rozporządzenie Rady Ministrów, dotyczące wynagradzania
pracowników samorządowych. Przypomnę, że w gminie do 15.000 mieszkańców, wójtowi
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 3.400 do 4.700 zł, dodatek funkcyjny
do 1.900zł, dodatek specjalny od 20 % do 40%, będący łączną wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego, oraz także obligatoryjnie dodatek za wieloletnią pracę w zależności od
stażu pracy.
Propozycje które mają Państwo przed sobą wynagrodzenie zasadnicze to kwota 3.600 zł czyli
mieści się jak najbardziej w tych widełkach, obniżona o 20% od obowiązującej obecnie
kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatek funkcyjny 400 zł, dodatek specjalny 20% czyli
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800 zł, dodatek za wieloletnią pracę 20% czyli 720 zł. Tak jak była mowa na komisjach, ja
zgłaszam wniosek, o to żeby w projekcie tej uchwały zmienić datę jej wejścia w życie na
01.11.2018 roku.
Głos zabrał Radny Maciej Kiałka; Proszę Państwa, przyglądając się tym dokumentom
przygotowanym na sesję to są niezupełnie pełne bo nie ma rozporządzenia Rady Ministrów i
tyle co się orientuję, było mówione w środkach masowego przekazu, to miało być obniżenie
20% dla posłów, senatorów i także dla przedstawicieli samorządów gminnych, powiatowych i
to miało być moim zdaniem od najwyższego wynagrodzenia. Wynagrodzenie naszej Pani
Wójt nie było najwyższe, a niedawno podjęliśmy uchwałę obniżającą dość drastycznie środki
i uważam, że obecne wynagrodzenie Pani Wójt jest zgodne nawet z proponowaną obniżką
20%. Więc nie musi być podejmowana taka uchwała drugi raz o obniżanie pensji. Drugie,
kuriozalną sprawę tworzymy my sami radni, bo w tym wypadku główny pracodawca czyli
Wójt Gminy jeżeli ta uchwała zostałaby przyjęta przez wysoką Radę, będzie zarabiał mniej
niż podlegli Jej pracownicy, typu kierownicy, podejrzewam Sekretarz i może Skarbnik. Nie
znam dokładnie wysokości zarobków poszczególnych ludzi ale tyle co się zorientowałem to
część wyżej posadowionych stanowiskach będzie mieć uposażenie o wiele wyższe. Czytając
lokalną prasę, to w Powiecie Wołowskim była sesja i radni nie podjęli żadnych kroków w celu
obniżenia wysokiej pensji Pana Starosty i tak ponoć prawdopodobnie ma uczynić Rada
Gminy w Wołowie, tam uposażenie włodarzy jest powyżej 10.000. A my tutaj uważam, że po
raz kolejny część radnych bawi się osobą Pani Wójt i chce ją poniżyć a nawet ośmieszyć w
skali nie tylko naszej gminy ale i w skali kraju bo podejrzewam, że niższych zarobków na tym
stanowisku w całej Polsce nie będzie.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Dziękuję bardzo za ten głos. Przypomnę, że tak
jak Pan słusznie zauważył, rady gminy czy powiatu się nad tym pochylają, bo jest taki
obowiązek i to radni podejmują decyzję czy przyjmą taką uchwałę czy nie. W naszej gminie
Pani Wójt nie przedstawiła takiej propozycji uchwały, więc wpłynął wniosek radnych, żeby
się tym tematem zająć i słusznie bo Wojewoda dopytuje się co w tej sprawie zostało
uczynione. Co do wysokich pensji pracowników merytorycznych, to wystarczy popatrzeć na
oświadczenia majątkowe i idąc Pana tropem, to właściwie w każdej miejscowości skarbnik
czy sekretarz zarabia więcej od wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, tak to jest ustalone.
Radny Maciej Kiałka; Sekretarz zarabiał więcej niż burmistrz miasta?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proszę zobaczyć na oświadczenia majątkowe,
już nie mówię o Wrocławiu gdzie Sekretarz zarabiał 100.000zł rocznie więcej od Prezydenta
ale nawet patrząc na gminę Wołów, Sekretarz i Skarbnik to są pracownicy merytoryczni.
Radny Maciej Kiałka; U nas to nigdy nie było praktykowane.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja też nie wiem na jakim poziomie kształtują się
tutaj zarobki pracowników merytorycznych, nie chcę tutaj popadać w patos i mówić słowami
Premiera, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, na pewno kompetencją radnych jest
ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Wińsko. I to od ich decyzji zależy czy ta uchwała
zostanie podjęta, czy nie.
Następnie głos zabrał Radny Stanisław Tolisz; Patrząc na współpracę Pani Wójt z tą Radą
można powiedzieć śmiało, że praktycznie współpracy nie było żadnej i to jest wykładnią tego.
Mam prawo praktycznie dwa razy w roku, mogę ocenić Panią Wójt. Jeżeli jest absolutoryjna i
w drugim przypadku jeżeli chodzi o wynagrodzenie. I robię to z całą świadomością i z całą
konsekwencją. Jeżeli uważam, że wszystko było źle, bo w tej chwili było bardzo dużo źle, ta
ignorancja, to nieinformowanie tej Rady o niczym, praktycznie o niczym. Taki prywatny
zrobiło się folwark. Czy ja nie mam prawa wyrazić swojej opinii tym, że ja albo podniosę
albo obniżę pensję? Uważam, że tak. Jeżeli ktoś jest na stanowisku wyższym i ma swoich
pracowników i uważa, że ten pracownik nie zasługuje na taką pensję, nie chodzi w tej chwili
o gminę, chodzi o zwykłe przedsiębiorstwo i uważam na przykład, że ten pracownik nie jest
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wart tych pieniędzy, czy nie ma słuszności obniżając mu tą pensję? (…). Ma prawo i każdy z
nas we własnym sumieniu robi to. Teraz ma mieć okazję.
Radny Maciej Kiałka; Uważam, że ta dyskusja idzie w złym kierunku, bo w uzasadnieniu nie
mamy w ogóle oceny pracy Pani Wójt, tylko mamy uzasadnienie, że musimy się odnieść do
rozporządzenia Rady Ministrów
Radny Stanisław Tolisz; To jest przyczyną też ku temu, żeby się nad tym pochylić.
Radny Maciej Kiałka; jeżeli tak, to trzeba zmienić uzasadnienie i rozszerzyć o dyskusje na
wszelkie możliwe sprawy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja podzielam zdanie w tym zakresie, że
rzeczywiście uzasadnienie odnosi się tylko do rozporządzenia, bo zostaliśmy postawieni
przed takim faktem. Jest rozporządzenie i do niego się odnosimy, są takie widełki i w ramach
takich widełek a nie innych jest propozycja przyjęcia tej uchwały. Żałuję, że dzisiaj nie ma
Mecenasa może rozwiałby trochę naszych wątpliwości prawnych. Tak jak mówiłem jeżeli
chodzi o te uchwały tych wątpliwości jest dużo.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Składam WNIOSEK, kto z Państwa jest za tym
żeby w § 5 datę 15 października zmienić na 1 listopada, czyli uchwała wchodzi w życie z
dniem1 listopada 2018roku.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
8 radnych, przeciw głosował 1 radny, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jeśli chodzi o uzasadnieni jest na końcu akapit
Nowe stawki wynagrodzenia są zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja
2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W związku z tym zasadne
jest przyjęcie uchwały. Nie wiemy jakie będą dalsze losy tego rozporządzenia, czy zostanie
ono zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, czy nie, w jakim zakresie, mamy taki
stan prawny, musimy w ramach jego działać. Ja jeszcze przypomnę jakie było uzasadnienie
projektu rządowego obniżenie wynagrodzenia jest odpowiedzią na powszechne oczekiwanie
społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych. Zgłaszam propozycję, żeby do tego
uzasadnienia w ostatnim zdaniu dopisać jeszcze to zdanie Obniżenie wynagrodzenia jest
odpowiedzią na powszechne oczekiwanie społeczne związane z pełnieniem funkcji
publicznych. Tak jak było w rozporządzeniu rządowym. Kto z Państwa jest za tym żeby to
uzasadnienie rozszerzyć o to zdanie proszę o podniesienie ręki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
8 radnych, wstrzymało się od głosowania 6 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie z poprawkami.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
7 radnych, przeciw głosowało 4 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
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Ad.4.
PRZYJĘCIE STANOWISKA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA REMONTÓW
DRÓG GMINNYCH ORAZ POWIATOWYCH.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Projekt był przed chwilą omawiany na
posiedzeniu połączonych komisji, przypomnę jeszcze raz, że w związku z tym, że Regionalna
Izba Obrachunkowa kwestionuje nasze kompetencje do zmian w budżecie, zresztą w dniu
dzisiejszym nie ma też tych zmian w budżecie, to jest stanowisko radnych, czyli pewnego
rodzaju uchwała intencyjna w której radni zwracają się z prośbą do Wójta Gminy Wińsko o
zabezpieczenie kwoty 400.000zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa
przepustu kamiennego na odcinku Smogorzów Wielki - Wińsko, realizowanego przez Powiat
Wołowski. Powiat Wołowski otrzymał na to zadanie 2.000.000zł dofinansowania, w sytuacji
gdybyśmy przyznali 20% czyli 400.000zł to zadanie oprócz 800m zostałoby powiększone o
kolejny kilometr, czyli naprawdę byłoby już coraz bliżej do Wińska ze Smogorzowa. Rada
Gminy Wińsko zwraca się również z prośbą do Wójta Gminy Wińsko o zabezpieczenie kwoty
115.000zł na remonty bieżące następujących fragmentów dróg i chodników gminnych;
transport i rozłożenie frezowin w miejscowości Smogorzówek i Smogorzów Wielki,
orientacyjny koszt 15.000zł. Remont drogi Stryjno-Brzózka- Głębowice, prace równiarką na
drodze Baszyn - Smogorzów Wielki 5.000zł. Chodnik na ulicy Mickiewicza w Wińsku
odcinek od banku do skrzyżowania z drogą krajową. Remont drogi ulicy Piłsudskiego (asfalt
wraz z korytkami odwadniającymi) na odcinku Piłsudskiego 52, 54, 54a, 54b. Rozłożenie
frezowin w miejscowościach Głębowice i Turzany. Dofinansowanie do remontu drogi
powiatowej w Dąbiu - łuk drogi.
Głos zabrała Radna Joanna Skoczylas; Ulica Piłsudskiego z tego co pamiętam była
remontowana, więc co tam trzeba zrobić za korytka odwadniające, one nie były wcześniej
zrobione?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To jest fragment ulicy Piłsudskiego, to jest ulica
prostopadła do Piłsudskiego. To jest fragment (…), ulica się rozbudowuje, wiem że
mieszkańcy też interweniowali w Zarządzie Dróg Powiatowych jeżeli chodzi o ścięcie lip, o
udrożnienie przepustów w tym miejscu, ponieważ po remoncie drogi Piłsudskiego cała
deszczówka idzie mocnym strumieniem i wszystko wpływa w tą odnogę i zalewa tamte
tereny.
Radny Ryszard Kisielewicz; Zgadzam się z Panem Panie Przewodniczący, nie jestem
przeciwko temu, tylko proszę powiedzieć jedną rzecz, to jest 52, 54, 54a, 54b i na to
przeznaczamy 30.000 a gdzie ta woda poleci dalej?
Radna Anna Górska; Odwodnienie zrobią.
Radny Ryszard Kisielewicz; Tu nie jest napisane odwodnienie Pani Górska. Ta woda poleci
dalej komuś na pola, a my się na tym nie zastanawiamy, trzeba z lewej strony albo z prawej
albo i z lewej zrobić...
Radny Stanisław Tolisz; Nie ma kogoś kto się tym zajmuje. Czy ten problem był zgłaszany do
urzędu?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zgłosiłem to, Państwo radni i sołtysi też
zgłaszali, pamiętacie, że jest 274 fragmenty.
Radny Ryszard Kisielewicz; Ja mam pole przy ulicy Smogorzewskiej, (…) sąsiad mnie pyta
dlaczego tego rowu nie zaorujesz? Tak gospodarze, nie obrażam, w tej chwili zaczynają robić.
Były rowy, tych rowów nie ma. Jak tak może być? Ja nie jestem przeciwko temu, żeby nie
zrobić tych korytek, ja jestem za, tylko żeby to miało sens.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Podobna sytuacja jest u mnie na Ogrodowej, są
korytka, jest asfalt i ta woda idzie do sąsiadów w dół do rowu, ale przez pola i ogródki
działkowe.
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Następnie głos zabrał Radny Lech Pawłowski; Chcę się dowiedzieć od Pani Górskiej,
Przewodniczącej, jak to się stało, że na Komisji Mienia było tak a tu nie ma, wypadły dwie
drogi? Jak wypadły te drogi to ja składam WNIOSEK, bo naprawdę ta droga jest nowa,
pokazywałem zdjęcia z telefonu, że przyjdzie zima to już pół drogi nie będzie na dwóch
zakrętach i to są roboty takie, bieżącej poprawy trzeba żeby z tą wodą uciec a tam, albo
kostkę dać albo asfaltem i po skosie z tą wodą uciec, bo naprawdę szkoda drogi. Wydaliśmy
nasze pieniądze, zewnętrzne pieniądze, mnie serce boli jak tam jadę i ten asfalt pęka coraz
dalej. To jest przy barze ta droga, która idzie do stacji do osiedla. Szkoda drogi. Szkoda tej
roboty, szkoda pieniędzy. Mowa była, że tam sprzęt ciężki jeździ, nie prawda, tam tylko wodę
odprowadzić i utwardzić. Dalej niech sprzęt jeździ ciężki bo to jest z programu do pól
rolnych. Zgłaszam wniosek bo na prawdę szkoda drogi.
Radna Joanna Skoczylas; Szkoda też drogi z Orzeszkowa ...
Radny Lech Pawłowski; Wiem ale to jest nowa, czteroletnia, wtedy zgłosiłem wszyscy
przytaknęli, ładnie, pięknie
Radna Barbara Żeliźniak; Też trzeba byłoby coś z drogą zrobić która jest w Krzelowie na
cmentarz. Tam jest tak duży cmentarz, ludzie jeżdżą tam jest nierówno, jak tam dojechać
Radny Lech Pawłowski; Wiem jak jest, równałem to, sam chodziłem z zagęszczarką, żeby to
zagęścić ale tam tylko trzeba wodę skierować w dół.
Radny Ryszard Kisielewicz; Ja bym tu do tych 30.000, jestem za żeby te korytka były tylko
dopisałbym udrożnienie rowu
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wraz z udrożnieniem rowu, tak?
Radny Ryszard Kisielewicz; Gdzieś ta woda musi pójść.
Radna Regina Grębosz; Chciałam się odnieść do Wińska, bo jeżdżę tą drogą, koło Pana
Cygana to wszystko spływa. Po większym deszczu przyjeżdżają i zbierają bo to z góry z drogi
idzie. Tam jest ten sam problem, może większy bo wpada to wszystko na drogę powiatową.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Z Akacjowej?
Radna Regina Grębosz; Tak. Przyjeżdżają albo za dzień albo za tydzień, różnie to jest.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jak najbardziej ale przypomnę Państwu, że Pani
Wójt w projekcie budżetu który miał być przyjmowany na poprzednich sesjach, wskazała
kwotę około 120.000zł, jeżeli tak będziemy się rozpędzać to takich fragmentów znajdziemy
274.
Radna Regina Grębosz; Tam jest też wielki problem.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ja też apeluję do radnego Pawłowskiego bo
wiadomo, że jest w dobrych kontaktach z Panią Wójt, może Pan by miał lepsze przełożenie na
Panią Wójt, żeby to stanowisko zostało wdrożone w życie i żeby te propozycje zostały tak
zapisane w budżecie konkretnie jak tutaj radni proszą, żeby głos radnych został w jakiś
sposób wysłuchany i wtedy możemy rozmawiać na ten temat Panie radny.
Zgłaszam WNIOSEK w takim razie żeby poprawić w treści, zabezpieczenie kwoty nie
115 a 120.000zł, przy chodniku w Wińsku odcinek od banku, słowo od dopisać, przy
Piłsudskiego dopisać słowa wraz z udrożnieniem rowu.
Kto z Państwa jest za tymi zmianami, proszę o podniesienie ręki.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
10 radnych, przeciw głosował 1 radny, wstrzymało się od głosowania 3 radnych
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pan podtrzymuje Panie radny swój wniosek?
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Radny Lech Pawłowski; Swój wniosek, tak. Było przyznane, to powinna Pani
Przewodnicząca wrócić do tego tematu, i te 10.000 powrócić albo wytłumaczyć jak to się
stało.
Radna Regina Grębosz; Tak samo wniosek na Łazy.
Radny Lech Pawłowski; Komisja się zbiera i ustalamy, a tu naraz bez żadnych komisji, to po
co my jesteśmy?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proponuję wrócić do tych wniosków
rzeczywiście jak zobaczymy uchwałę budżetową i wtedy zobaczymy czy one mają szansę
wejść w życie.
Radna Regina Grębosz; To nie zmienia tego faktu co się stało z tym.
Radny Lech Pawłowski; Co się stało?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Co się stało. Radni rozmawiali
Radny Lech Pawłowski; 10 z mojej drogi poszło i z Reni. 20.000 na Dąbie poszło a 25
wychodzi. Nie wiem, tak nie można pracować.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie radny, to jest sesja nadzwyczajna. To jest
stanowisko
Radna Anna Górska; nie tylko Komisji Mienia ale innych radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; ujęte całościowo w ramach 120.000 zł.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wniosek radnego Pawłowskiego poddaję
pod głosowanie. Kto z Państwa jest za tym żeby dopisać (…) 10.000zł na remont
fragmentu dróg w Krzelowie.
Na sali zapanował gwar nie zaprotokołowano wszystkich wypowiedzi
Uważam, że możemy wrócić do tych wniosków w sytuacji gdy Pani Wójt przedstawi projekt
w budżecie i będzie to tak zapisane.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
6 radnych, przeciw głosowało 6 radnych, wstrzymało się od głosowania 2 radnych
WNIOSEK NIE ZOSTAŁ PRZYJĘTY
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie przyjecie
stanowiska w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za stanowiskiem w tej sprawie
głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, wstrzymało się od głosowania 3
radnych
Ad.5.
INTERPELACJE, ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI
Radny Lech Pawłowski; Ja nigdy żadnego wniosku nie daję bo wiem, to można, to nie
można, ale tam gdzie trzeba to składam wnioski. Tam gdzie nie trzeba, nie składam. Druga
sprawa, to co mówiłem kiedyś, wracam do tematu rurociągu Rajczyn - Budków. Tam co
chwilę awaria wyskakuje i w tej chwili, na tej ostatniej awarii po podliczeniu ile metrów
poszło w piasek wyszło 4.000.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Panie radny, jaka kwota jest orientacyjna
naprawy tego?
Radny Lech Pawłowski; Orientacyjna kwota na materiał bo to PE rury (...) 22.000 które
obliczył Pan Gerlach.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; 30.000 wydawane jest na ogłoszenia Pani Wójt
w Wiadomościach Lubińskich. A mówiąc w ten sposób ja przypomnę, że radni pamiętacie jak
przeznaczyli środki dodatkowe na to żeby dwa zbiorniki zostały w SUW wymienione, a
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pamiętacie, że radni nie zgadzali się na to żeby 30.000 poszło z wkładu gminnego na Odnowę
Wsi na plac zabaw. Czyli na plac zabaw wydajemy 30.000 wkładu własnego kiedy tutaj
mamy (...) mówię o placu zabaw w Przyborowie za 30.000 wkładu. Przeszło dwa tygodnie
temu na sesji sejmiku było, więc środki są już przyznane
Radna Joanna Skoczylas; Na komisji poznaliście moje zdanie jeżeli chodzi o wynagrodzenie
Pani Wójt, którego do tej pory nie zmienię i uważam, że nie mamy nic wspólnego z tym czy
powinniśmy oceniać działalność Pani Wójt czy nie. Zostało nam parę miesięcy, zostało mi
parę miesięcy, dlatego też bardzo bym chciała, mam nadzieję, że Pani Wójt będzie oglądać tą
sesję, żeby na następną sesję udzielić mi informacji odnośnie tego, na jakim etapie jest
pozyskanie środków na boisko w Orzeszkowie? Na jakim etapie jest przejęcie linii kolejowej
do Rawicza? Co dzieje się z działką, która miała być pod bioelektrownię? Jakie kroki zostały
poczynione, żeby wspólnie uchwalić uchwałę odnośnie sprzedaży mieszkań komunalnych?
Prosiłabym, żeby na maila jeśli to możliwe przesłać listę 274 propozycji remontów dróg.
Jeszcze jedna rzecz o którą chciałabym się dowiedzieć, to jako przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej miałam możliwość dokonania kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
Został wtedy opracowany protokół i zostały zapisane zalecenia pokontrolne. Chciałabym żeby
ktoś udzielił mi informacji jak Pan kierownik podszedł do tych zaleceń i co się zmieniło w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani radna proszę o to zgodnie ze statutem, żeby
ta odpowiedź była, proszę na piśmie. Pamiętamy z poprzednich sesji, że pytania rzucane do
kamery nawet w obecności Pani Wójt, nie ma odpowiedzi. Tak wynika z naszego statutu, że
interpelacja mus być złożona na piśmie. Ja nie uchwalałem tego statutu ale może jest
możliwość zmiany tego statutu bo przypomnę, że kolejna Rada która zacznie funkcjonować
od połowy listopada mniej więcej, powinna mieć statut zgodny ze zmianami, które były w
tym roku w ustawie o samorządzie gminnym postanowione. Pani Basia była na szkoleniu
dotyczącym komisji statutowych więc uważam, że komisja statutowa w ramach Rady
powinna się ukonstytuować i przedstawić propozycje zmian do statutu. Przypomnę, że od
nowego roku wchodzi szereg nowych, głosowania imienne, wszystkie powinny być
rejestrowane, u nas są akurat rejestrowane, wchodzi instytucja oprócz absolutorium, to z czym
się Pani Wójt nigdy nie zgadza, tak jak radny Tolisz dzisiaj mówił, że dwa razy w roku
możemy oceniać, do tej pory absolutorium, radni nie mieli innej możliwości i musieli oceniać
nie tylko wykonanie budżetu ale również inne pozamerytoryczne czasami rzeczy a wchodzi
instytucja raportu, która mówi o tym, że Wójt składa raport i ten raport jest niezależnie oprócz
absolutorium głosowany. Jest inicjatywa uchwałodawcza, obligatoryjny budżet obywatelski,
tych zmian trochę jest przed nami.
Radny Ryszard Kisielewicz; Ja się bardzo cieszę chyba tu z Michałem razem, że 10.000zł jest
przeznaczone na remont chodnika w Wińsku ul. Mickiewicza, ale nie chcę przesadzać ale
jeszcze chociaż te dziesięć, już nie mówię o piętnastu czy dwudziestu
Radny Daniel Moczydłowski; Przed następnymi komisjami, które będą ogłoszone wspólne,
pół godziny wcześniej, nie znamy jeszcze daty ale dlatego pół godziny wcześniej zwołuję
Komisję Oświaty, ponieważ zwróciłem się z prośbą o dokumenty zgodnie z planem pracy
Komisji Oświaty za II kwartał, prosiłem by te dokumenty zostały złożone do 17 lipca, więc
myślę, że przed następną Komisją Oświaty będę mógł Państwu je przekazać. (...) Jestem
wciąż opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy w Wińsku, serdecznie w imieniu
młodzieżowych radnych zapraszam na sesję inauguracyjną nowej kadencji Młodzieżowej
Rady Gminy, we wtorek o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury.
Radna Anna Górska; Odnoszę się do interpelacji złożonej na poprzedniej sesji, proszę o
uzupełnienie odpowiedzi o kosztorysowe przedstawienie prac, które są wykonywane bo
wymiana pokrycia, wymiana instalacji, instalacji sanitarnej itd. jak to wynosi kwotowo bo
zakres tych prac jest 80.000 i chciałabym wiedzieć bo nie są umieszczone pewne, zakres
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pewnego remontu prac, nie ma prac zleconych na niektóry potrzebny remont domów,
mianowicie wydzielenie pomieszczenia zgodnie z decyzją kuratora na mieszkanie dla
dziewczynki.
Ad.6.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zamykam posiedzenie 61 sesji Rady Gminy
Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

