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PPrroottookkóółł  nnrr  6611//22001188  

zz  sseessjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  ww  WWiińńsskkuu  

ooddbbyytteejj  ww  ddnniiuu  1122  lliippccaa  22001188  rrookkuu 
 

Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 16
50

 i zakończono o godz. 17
30

 

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.  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  ppooiinnffoorrmmoowwaałł,,  żżee  sseessjjaa  zzoossttaałłaa  zzwwoołłaannaa  ww  ttrryybbiiee  aarrtt..  2200..  uusstt..33  uussttaawwyy  oo  

ssaammoorrzząąddzziiee  ggmmiinnnnyymm,,  nnaa  wwnniioosseekk  cczztteerreecchh  rraaddnnyycchh..  

  

AAdd..11    

OOTTWWAARRCCIIEE  SSEESSJJII 
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. 

 

AAdd..22..  

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOPPOONNOOWWAANNEEGGOO  PPOORRZZĄĄDDKKUU  OOBBRRAADD    

PPrrooppoonnoowwaannyy  ppoorrzząąddeekk  oobbrraadd:: 

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.   

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1144  rraaddnnyycchh,,  zzaa  pprrzzyyjjęęcciieemm  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd    ggłłoossoowwaałłoo  

1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..  33..    

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  UUSSTTAALLEENNIIAA  WWYYNNAAGGRROODDZZEENNIIAA  WWÓÓJJTTAA  

GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  TTaakk  jjaakk  pprrzzeedd  cchhwwiilląą  nnaa  kkoommiissjjaacchh  bbyyłłoo  ttoo  

oommaawwiiaannee  rraaddyy  ggmmiinnyy  ww  ccaałłeejj  PPoollssccee,,  cczzyy  rraaddyy  mmiieejjsskkiiee  ppoowwiinnnnyy  ppoocchhyylliićć  ssiięę  nnaadd  

wwyynnaaggrrooddzzeenniieemm  wwóójjttóóww,,  bbuurrmmiissttrrzzóóww,,  pprreezzyyddeennttóóww,,  rróówwnniieeżż  ssttaarroossttóóww  ii  mmaarrsszzaałłkkóóww..  1155  

mmaajjaa  22001188  rr..  zzoossttaałłoo  uucchhwwaalloonnee  rroozzppoorrzząąddzzeenniiee  RRaaddyy  MMiinniissttrróóww,,  ddoottyycczząąccee  wwyynnaaggrraaddzzaanniiaa  

pprraaccoowwnniikkóóww  ssaammoorrzząąddoowwyycchh..  PPrrzzyyppoommnnęę,,  żżee  ww  ggmmiinniiee  ddoo  1155..000000  mmiieesszzkkaańńccóóww,,  wwóójjttoowwii  

pprrzzyyssłłuugguujjee  wwyynnaaggrrooddzzeenniiee  zzaassaaddnniicczzee  ww  wwyyssookkoośśccii  oodd  33..440000  ddoo  44..770000  zzłł,,  ddooddaatteekk  ffuunnkkccyyjjnnyy  

ddoo  11..990000zzłł,,  ddooddaatteekk  ssppeeccjjaallnnyy  oodd  2200  %%  ddoo  4400%%,,  bbęęddąąccyy  łłąącczznnąą  wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa  zzaassaaddnniicczzeeggoo  ii  

ddooddaattkkuu  ffuunnkkccyyjjnneeggoo,,  oorraazz  ttaakkżżee  oobblliiggaattoorryyjjnniiee  ddooddaatteekk  zzaa  wwiieelloolleettnniiąą  pprraaccęę  ww  zzaalleeżżnnoośśccii  oodd  

ssttaażżuu  pprraaccyy..    

PPrrooppoozzyyccjjee  kkttóórree  mmaajjąą  PPaańńssttwwoo  pprrzzeedd  ssoobbąą  wwyynnaaggrrooddzzeenniiee  zzaassaaddnniicczzee  ttoo  kkwwoottaa  33..660000  zzłł  cczzyyllii  

mmiieeśśccii  ssiięę  jjaakk  nnaajjbbaarrddzziieejj  ww  ttyycchh  wwiiddeełłkkaacchh,,  oobbnniiżżoonnaa  oo  2200%%  oodd  oobboowwiiąązzuujjąącceejj  oobbeeccnniiee  

kkwwoottyy  wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa  zzaassaaddnniicczzeeggoo,,  ddooddaatteekk  ffuunnkkccyyjjnnyy  440000  zzłł,,  ddooddaatteekk  ssppeeccjjaallnnyy  2200%%  cczzyyllii  
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880000  zzłł,,  ddooddaatteekk  zzaa  wwiieelloolleettnniiąą  pprraaccęę  2200%%  cczzyyllii  772200  zzłł..  TTaakk  jjaakk  bbyyłłaa  mmoowwaa  nnaa  kkoommiissjjaacchh,,  jjaa  

zzggłłaasszzaamm  wwnniioosseekk,,  oo  ttoo  żżeebbyy  ww  pprroojjeekkcciiee  tteejj  uucchhwwaałłyy  zzmmiieenniićć  ddaattęę  jjeejj  wweejjśścciiaa  ww  żżyycciiee  nnaa  

0011..1111..22001188  rrookkuu..    

GGłłooss  zzaabbrraałł  RRaaddnnyy  MMaacciieejj  KKiiaałłkkaa;;  PPrroosszzęę  PPaańńssttwwaa,,  pprrzzyygglląąddaajjąącc  ssiięę  ttyymm  ddookkuummeennttoomm  

pprrzzyyggoottoowwaannyymm  nnaa  sseessjjęę  ttoo  ssąą  nniieezzuuppeełłnniiee  ppeełłnnee  bboo  nniiee  mmaa  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  RRaaddyy  MMiinniissttrróóww  ii  

ttyyllee  ccoo  ssiięę  oorriieennttuujjęę,,  bbyyłłoo  mmóówwiioonnee  ww  śśrrooddkkaacchh  mmaassoowweeggoo  pprrzzeekkaazzuu,,  ttoo  mmiiaałłoo  bbyyćć  oobbnniiżżeenniiee  

2200%%  ddllaa  ppoossłłóóww,,  sseennaattoorróóww  ii  ttaakkżżee  ddllaa  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  ssaammoorrzząąddóóww  ggmmiinnnnyycchh,,  ppoowwiiaattoowwyycchh  ii  

ttoo  mmiiaałłoo  bbyyćć  mmooiimm  zzddaanniieemm  oodd  nnaajjwwyyżżsszzeeggoo  wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa..  WWyynnaaggrrooddzzeenniiee  nnaasszzeejj  PPaannii  

WWóójjtt  nniiee  bbyyłłoo  nnaajjwwyyżżsszzee,,  aa  nniieeddaawwnnoo  ppooddjjęęlliiśśmmyy  uucchhwwaałłęę  oobbnniiżżaajjąąccąą  ddoośśćć  ddrraassttyycczznniiee  śśrrooddkkii  

ii  uuwwaażżaamm,,  żżee  oobbeeccnnee  wwyynnaaggrrooddzzeenniiee  PPaannii  WWóójjtt  jjeesstt  zzggooddnnee  nnaawweett  zz  pprrooppoonnoowwaannąą  oobbnniiżżkkąą  

2200%%..  WWiięęcc  nniiee  mmuussii  bbyyćć  ppooddeejjmmoowwaannaa  ttaakkaa  uucchhwwaałłaa  ddrruuggii  rraazz  oo  oobbnniiżżaanniiee  ppeennssjjii..  DDrruuggiiee,,  

kkuurriioozzaallnnąą  sspprraawwęę  ttwwoorrzzyymmyy  mmyy  ssaammii  rraaddnnii,,  bboo  ww  ttyymm  wwyyppaaddkkuu  ggłłóówwnnyy  pprraaccooddaawwccaa  cczzyyllii  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  jjeeżżeellii  ttaa  uucchhwwaałłaa  zzoossttaałłaabbyy  pprrzzyyjjęęttaa  pprrzzeezz  wwyyssookkąą  RRaaddęę,,  bbęęddzziiee  zzaarraabbiiaałł  mmnniieejj  

nniiżż    ppooddlleeggllii  JJeejj  pprraaccoowwnniiccyy,,  ttyyppuu  kkiieerroowwnniiccyy,,  ppooddeejjrrzzeewwaamm  SSeekkrreettaarrzz  ii  mmoożżee  SSkkaarrbbnniikk..  NNiiee  

zznnaamm  ddookkłłaaddnniiee  wwyyssookkoośśccii  zzaarroobbkkóóww  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  lluuddzzii  aallee  ttyyllee  ccoo  ssiięę  zzoorriieennttoowwaałłeemm  ttoo  

cczzęęśśćć  wwyyżżeejj  ppoossaaddoowwiioonnyycchh  ssttaannoowwiisskkaacchh  bbęęddzziiee  mmiieećć  uuppoossaażżeenniiee  oo  wwiieellee  wwyyżżsszzee..  CCzzyyttaajjąącc  

llookkaallnnąą  pprraassęę,,  ttoo  ww  PPoowwiieecciiee  WWoołłoowwsskkiimm  bbyyłłaa  sseessjjaa  ii  rraaddnnii  nniiee  ppooddjjęęllii  żżaaddnnyycchh  kkrrookkóóww  ww  cceelluu  

oobbnniiżżeenniiaa  wwyyssookkiieejj  ppeennssjjii  PPaannaa  SSttaarroossttyy  ii  ttaakk  ppoonnooćć  pprraawwddooppooddoobbnniiee  mmaa  uucczzyynniićć  RRaaddaa  

GGmmiinnyy  ww  WWoołłoowwiiee,,  ttaamm  uuppoossaażżeenniiee  wwłłooddaarrzzyy  jjeesstt  ppoowwyyżżeejj  1100..000000..  AA  mmyy  ttuuttaajj  uuwwaażżaamm,,  żżee  ppoo  

rraazz  kkoolleejjnnyy  cczzęęśśćć  rraaddnnyycchh  bbaawwii  ssiięę  oossoobbąą  PPaannii  WWóójjtt  ii  cchhccee  jjąą  ppoonniiżżyyćć  aa  nnaawweett  oośśmmiieesszzyyćć  ww  

sskkaallii  nniiee  ttyyllkkoo  nnaasszzeejj  ggmmiinnyy  aallee  ii  ww  sskkaallii  kkrraajjuu  bboo  ppooddeejjrrzzeewwaamm,,  żżee  nniiżżsszzyycchh  zzaarroobbkkóóww  nnaa  ttyymm  

ssttaannoowwiisskkuu  ww  ccaałłeejj  PPoollssccee  nniiee  bbęęddzziiee..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  DDzziięękkuujjęę  bbaarrddzzoo  zzaa  tteenn  ggłłooss..  PPrrzzyyppoommnnęę,,  żżee  ttaakk  

jjaakk  PPaann  ssłłuusszznniiee  zzaauuwwaażżyyłł,,  rraaddyy  ggmmiinnyy  cczzyy  ppoowwiiaattuu  ssiięę  nnaadd  ttyymm  ppoocchhyyllaajjąą,,  bboo  jjeesstt  ttaakkii  

oobboowwiiąązzeekk  ii  ttoo  rraaddnnii  ppooddeejjmmuujjąą  ddeeccyyzzjjęę  cczzyy  pprrzzyyjjmmąą  ttaakkąą  uucchhwwaałłęę  cczzyy  nniiee..  WW  nnaasszzeejj  ggmmiinniiee  

PPaannii  WWóójjtt  nniiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  ttaakkiieejj  pprrooppoozzyyccjjii  uucchhwwaałłyy,,  wwiięęcc  wwppłłyynnąąłł  wwnniioosseekk  rraaddnnyycchh,,  żżeebbyy  

ssiięę  ttyymm  tteemmaatteemm  zzaajjąąćć  ii  ssłłuusszznniiee  bboo  WWoojjeewwooddaa  ddooppyyttuujjee  ssiięę  ccoo  ww  tteejj  sspprraawwiiee  zzoossttaałłoo  

uucczzyynniioonnee..  CCoo  ddoo  wwyyssookkiicchh  ppeennssjjii  pprraaccoowwnniikkóóww  mmeerryyttoorryycczznnyycchh,,  ttoo  wwyyssttaarrcczzyy  ppooppaattrrzzeećć  nnaa  

oośśwwiiaaddcczzeenniiaa  mmaajjąąttkkoowwee  ii  iiddąącc  PPaannaa  ttrrooppeemm,,  ttoo  wwłłaaśścciiwwiiee  ww  kkaażżddeejj  mmiieejjssccoowwoośśccii  sskkaarrbbnniikk  

cczzyy  sseekkrreettaarrzz  zzaarraabbiiaa  wwiięęcceejj  oodd  wwóójjttaa,,  bbuurrmmiissttrrzzaa  cczzyy  pprreezzyyddeennttaa  mmiiaassttaa,,  ttaakk  ttoo  jjeesstt  uussttaalloonnee..  

RRaaddnnyy  MMaacciieejj  KKiiaałłkkaa;;  SSeekkrreettaarrzz  zzaarraabbiiaałł  wwiięęcceejj  nniiżż  bbuurrmmiissttrrzz  mmiiaassttaa??  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  PPrroosszzęę  zzoobbaacczzyyćć  nnaa  oośśwwiiaaddcczzeenniiaa  mmaajjąąttkkoowwee,,  

jjuużż  nniiee  mmóówwiięę  oo  WWrrooccłłaawwiiuu  ggddzziiee  SSeekkrreettaarrzz  zzaarraabbiiaałł  110000..000000zzłł  rroocczznniiee  wwiięęcceejj  oodd  PPrreezzyyddeennttaa  

aallee  nnaawweett    ppaattrrzząącc  nnaa  ggmmiinnęę  WWoołłóóww,,  SSeekkrreettaarrzz  ii  SSkkaarrbbnniikk  ttoo  ssąą  pprraaccoowwnniiccyy  mmeerryyttoorryycczznnii..  

RRaaddnnyy  MMaacciieejj  KKiiaałłkkaa;;  UU  nnaass  ttoo  nniiggddyy  nniiee  bbyyłłoo  pprraakkttyykkoowwaannee..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  JJaa  tteeżż  nniiee  wwiieemm  nnaa  jjaakkiimm  ppoozziioommiiee  kksszzttaałłttuujjąą  ssiięę  

ttuuttaajj  zzaarroobbkkii  pprraaccoowwnniikkóóww  mmeerryyttoorryycczznnyycchh,,  nniiee  cchhccęę  ttuuttaajj  ppooppaaddaaćć  ww  ppaattooss  ii  mmóówwiićć  ssłłoowwaammii  

PPrreemmiieerraa,,  żżee  ddoo  ppoolliittyykkii  nniiee  iiddzziiee  ssiięę  ddllaa  ppiieenniięęddzzyy,,  nnaa  ppeewwnnoo  kkoommppeetteennccjjąą  rraaddnnyycchh  jjeesstt  

uussttaalleenniiee  wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa  WWóójjttaa  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo..  II  ttoo  oodd  iicchh  ddeeccyyzzjjii  zzaalleeżżyy  cczzyy  ttaa  uucchhwwaałłaa  

zzoossttaanniiee  ppooddjjęęttaa,,  cczzyy  nniiee..  

NNaassttęęppnniiee  ggłłooss  zzaabbrraałł  RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  PPaattrrzząącc  nnaa  wwssppóółłpprraaccęę  PPaannii  WWóójjtt  zz  ttąą  RRaaddąą  

mmoożżnnaa  ppoowwiieeddzziieećć  śśmmiiaałłoo,,  żżee  pprraakkttyycczznniiee  wwssppóółłpprraaccyy  nniiee  bbyyłłoo  żżaaddnneejj  ii  ttoo  jjeesstt  wwyykkłłaaddnniiąą  tteeggoo..  

MMaamm  pprraawwoo  pprraakkttyycczznniiee  ddwwaa  rraazzyy  ww  rrookkuu,,  mmooggęę  oocceenniićć  PPaanniiąą  WWóójjtt..  JJeeżżeellii  jjeesstt  aabbssoolluuttoorryyjjnnaa  ii  

ww  ddrruuggiimm  pprrzzyyppaaddkkuu  jjeeżżeellii  cchhooddzzii  oo  wwyynnaaggrrooddzzeenniiee..  II  rroobbiięę  ttoo  zz  ccaałłąą  śśwwiiaaddoommoośścciiąą  ii  zz    ccaałłąą  

kkoonnsseekkwweennccjjąą..  JJeeżżeellii  uuwwaażżaamm,,  żżee  wwsszzyyssttkkoo  bbyyłłoo  źźllee,,  bboo  ww  tteejj  cchhwwiillii  bbyyłłoo  bbaarrddzzoo  dduużżoo  źźllee,,  ttaa  

iiggnnoorraannccjjaa,,  ttoo  nniieeiinnffoorrmmoowwaanniiee  tteejj  RRaaddyy  oo  nniicczzyymm,,  pprraakkttyycczznniiee  oo  nniicczzyymm..  TTaakkii  pprryywwaattnnyy  

zzrroobbiiłłoo  ssiięę  ffoollwwaarrkk..  CCzzyy  jjaa  nniiee  mmaamm  pprraawwaa  wwyyrraazziićć  sswwoojjeejj  ooppiinniiii  ttyymm,,  żżee  jjaa  aallbboo  ppooddnniioossęę  

aallbboo  oobbnniiżżęę  ppeennssjjęę??  UUwwaażżaamm,,  żżee  ttaakk..  JJeeżżeellii  kkttoośś  jjeesstt  nnaa  ssttaannoowwiisskkuu  wwyyżżsszzyymm  ii  mmaa  sswwooiicchh  

pprraaccoowwnniikkóóww  ii  uuwwaażżaa,,  żżee  tteenn  pprraaccoowwnniikk  nniiee  zzaassłłuugguujjee  nnaa  ttaakkąą  ppeennssjjęę,,  nniiee  cchhooddzzii  ww  tteejj  cchhwwiillii  

oo  ggmmiinnęę,,  cchhooddzzii  oo  zzwwyykkłłee  pprrzzeeddssiięębbiioorrssttwwoo  ii  uuwwaażżaamm  nnaa  pprrzzyykkłłaadd,,  żżee  tteenn  pprraaccoowwnniikk  nniiee  jjeesstt  
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wwaarrtt  ttyycchh  ppiieenniięęddzzyy,,  cczzyy  nniiee  mmaa  ssłłuusszznnoośśccii  oobbnniiżżaajjąącc  mmuu  ttąą  ppeennssjjęę??  ((……))..  MMaa  pprraawwoo  ii  kkaażżddyy  zz  

nnaass  wwee  wwłłaassnnyymm  ssuummiieenniiuu  rroobbii  ttoo..  TTeerraazz  mmaa  mmiieećć  ookkaazzjjęę..  

RRaaddnnyy  MMaacciieejj  KKiiaałłkkaa;;  UUwwaażżaamm,,  żżee  ttaa  ddyysskkuussjjaa  iiddzziiee  ww  zzłłyymm  kkiieerruunnkkuu,,  bboo  ww  uuzzaassaaddnniieenniiuu  nniiee  

mmaammyy  ww  ooggóóllee  oocceennyy  pprraaccyy  PPaannii  WWóójjtt,,  ttyyllkkoo  mmaammyy  uuzzaassaaddnniieenniiee,,  żżee  mmuussiimmyy  ssiięę  ooddnniieeśśćć  ddoo  

rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  RRaaddyy  MMiinniissttrróóww  

RRaaddnnyy  SSttaanniissłłaaww  TToolliisszz;;  TToo  jjeesstt  pprrzzyycczzyynnąą  tteeżż  kkuu  tteemmuu,,  żżeebbyy  ssiięę  nnaadd  ttyymm  ppoocchhyylliićć..  

RRaaddnnyy  MMaacciieejj  KKiiaałłkkaa;;  jjeeżżeellii  ttaakk,,  ttoo  ttrrzzeebbaa  zzmmiieenniićć  uuzzaassaaddnniieenniiee  ii  rroozzsszzeerrzzyyćć  oo  ddyysskkuussjjee  nnaa  

wwsszzeellkkiiee  mmoożżlliiwwee  sspprraawwyy..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  JJaa  ppooddzziieellaamm  zzddaanniiee  ww  ttyymm  zzaakkrreessiiee,,  żżee  

rrzzeecczzyywwiiśścciiee  uuzzaassaaddnniieenniiee  ooddnnoossii  ssiięę  ttyyllkkoo  ddoo  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa,,  bboo  zzoossttaalliiśśmmyy  ppoossttaawwiieennii  

pprrzzeedd  ttaakkiimm  ffaakktteemm..  JJeesstt  rroozzppoorrzząąddzzeenniiee  ii  ddoo  nniieeggoo  ssiięę  ooddnnoossiimmyy,,  ssąą  ttaakkiiee  wwiiddeełłkkii  ii  ww  rraammaacchh  

ttaakkiicchh  wwiiddeełłeekk  aa  nniiee  iinnnnyycchh  jjeesstt  pprrooppoozzyyccjjaa  pprrzzyyjjęęcciiaa  tteejj  uucchhwwaałłyy..  ŻŻaałłuujjęę,,  żżee  ddzziissiiaajj  nniiee  mmaa  

MMeecceennaassaa  mmoożżee  rroozzwwiiaałłbbyy  ttrroocchhęę  nnaasszzyycchh  wwąąttpplliiwwoośśccii  pprraawwnnyycchh..  TTaakk  jjaakk  mmóówwiiłłeemm  jjeeżżeellii  

cchhooddzzii  oo  ttee  uucchhwwaałłyy  ttyycchh  wwąąttpplliiwwoośśccii  jjeesstt  dduużżoo..   

 

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSkkłłaaddaamm  WWNNIIOOSSEEKK,,  kkttoo  zz  PPaańńssttwwaa  jjeesstt  zzaa  ttyymm  

żżeebbyy  ww  §§  55  ddaattęę  1155  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  zzmmiieenniićć  nnaa  11  lliissttooppaaddaa,,  cczzyyllii  uucchhwwaałłaa  wwcchhooddzzii  ww  żżyycciiee  zz  

ddnniieemm11  lliissttooppaaddaa  22001188rrookkuu..   

 

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych,  za  wnioskiem  w tej sprawie głosowało   

88  rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałł  11  rraaddnnyy,,    wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  55  rraaddnnyycchh 
 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  JJeeśśllii  cchhooddzzii  oo  uuzzaassaaddnniieennii  jjeesstt  nnaa  kkoońńccuu  aakkaappiitt  

NNoowwee  ssttaawwkkii  wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa  ssąą  zzggooddnnee  zz  RRoozzppoorrzząąddzzeenniieemm  RRaaddyy  MMiinniissttrróóww  zz  ddnniiaa  1155  mmaajjaa  

22001188  rr..  ww  sspprraawwiiee  wwyynnaaggrraaddzzaanniiaa  pprraaccoowwnniikkóóww  ssaammoorrzząąddoowwyycchh..  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm  zzaassaaddnnee  

jjeesstt  pprrzzyyjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy..  NNiiee  wwiieemmyy  jjaakkiiee  bbęęddąą  ddaallsszzee  lloossyy  tteeggoo  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa,,  cczzyy  zzoossttaanniiee  

oonnoo  zzaakkwweessttiioonnoowwaannee  pprrzzeezz  TTrryybbuunnaałł  KKoonnssttyyttuuccyyjjnnyy,,  cczzyy  nniiee,,  ww  jjaakkiimm  zzaakkrreessiiee,,  mmaammyy  ttaakkii  

ssttaann  pprraawwnnyy,,  mmuussiimmyy  ww  rraammaacchh  jjeeggoo  ddzziiaałłaaćć..  JJaa  jjeesszzcczzee  pprrzzyyppoommnnęę  jjaakkiiee  bbyyłłoo  uuzzaassaaddnniieenniiee  

pprroojjeekkttuu  rrzząąddoowweeggoo  oobbnniiżżeenniiee  wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa  jjeesstt  ooddppoowwiieeddzziiąą  nnaa  ppoowwsszzeecchhnnee  oocczzeekkiiwwaanniiee  

ssppoołłeecczznnee  zzwwiiąązzaannee  zz  ppeełłnniieenniieemm  ffuunnkkccjjii  ppuubblliicczznnyycchh..  ZZggłłaasszzaamm  pprrooppoozzyyccjjęę,,  żżeebbyy  ddoo  tteeggoo  

uuzzaassaaddnniieenniiaa  ww  oossttaattnniimm  zzddaanniiuu  ddooppiissaaćć  jjeesszzcczzee  ttoo  zzddaanniiee  OObbnniiżżeenniiee  wwyynnaaggrrooddzzeenniiaa  jjeesstt  

ooddppoowwiieeddzziiąą  nnaa  ppoowwsszzeecchhnnee  oocczzeekkiiwwaanniiee  ssppoołłeecczznnee  zzwwiiąązzaannee  zz  ppeełłnniieenniieemm  ffuunnkkccjjii  

ppuubblliicczznnyycchh..  TTaakk  jjaakk  bbyyłłoo  ww  rroozzppoorrzząąddzzeenniiuu  rrzząąddoowwyymm..  KKttoo  zz  PPaańńssttwwaa  jjeesstt  zzaa  ttyymm  żżeebbyy  ttoo  

uuzzaassaaddnniieenniiee  rroozzsszzeerrzzyyćć  oo  ttoo  zzddaanniiee  pprroosszzęę  oo  ppooddnniieessiieenniiee  rręękkii.. 

 

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych,  za  wnioskiem  w tej sprawie głosowało   

88  rraaddnnyycchh,,    wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  66  rraaddnnyycchh 
 

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   

77  rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  44  rraaddnnyycchh,,    wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  33  rraaddnnyycchh  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa  zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa.. 
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AAdd..44..  

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  SSTTAANNOOWWIISSKKAA  WW  SSPPRRAAWWIIEE  DDOOFFIINNAANNSSOOWWAANNIIAA  RREEMMOONNTTÓÓWW  

DDRRÓÓGG  GGMMIINNNNYYCCHH  OORRAAZZ  PPOOWWIIAATTOOWWYYCCHH..  

  

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.  

KKttoo  zz  PPaańńssttwwaa  jjeesstt  zzaa  ttyymmii  zzmmiiaannaammii,,  pprroosszzęę  oo  ppooddnniieessiieenniiee  rręękkii.. 
 

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych,  za  wnioskiem  w tej sprawie głosowało   
1100  rraaddnnyycchh,,    pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałł  11  rraaddnnyy,,    wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  33  rraaddnnyycchh 
 

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

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;  WWnniioosseekk  rraaddnneeggoo  PPaawwłłoowwsskkiieeggoo  ppooddddaajjęę  

ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee..  KKttoo  zz  PPaańńssttwwaa  jjeesstt  zzaa  ttyymm  żżeebbyy  ddooppiissaaćć  ((……))  1100..000000zzłł  nnaa  rreemmoonntt  

ffrraaggmmeennttuu  ddrróógg  ww  KKrrzzeelloowwiiee..    

NNaa  ssaallii  zzaappaannoowwaałł  ggwwaarr  nniiee  zzaapprroottookkoołłoowwaannoo  wwsszzyyssttkkiicchh  wwyyppoowwiieeddzzii  

UUwwaażżaamm,,  żżee  mmoożżeemmyy  wwrróócciićć  ddoo  ttyycchh  wwnniioosskkóóww  ww  ssyyttuuaaccjjii  ggddyy  PPaannii  WWóójjtt  pprrzzeeddssttaawwii  pprroojjeekktt  

ww  bbuuddżżeecciiee  ii  bbęęddzziiee  ttoo  ttaakk  zzaappiissaannee.. 

 

W  głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych,  za  wnioskiem  w tej sprawie głosowało   
66  rraaddnnyycchh,,    pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  66  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  22  rraaddnnyycchh 
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 99  rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  22  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  33  

rraaddnnyycchh 

 

AAdd..55..  

IINNTTEERRPPEELLAACCJJEE,,  ZZAAPPYYTTAANNIIAA  OORRAAZZ  WWOOLLNNEE  WWNNIIOOSSKKII 

RRaaddnnyy  LLeecchh  PPaawwłłoowwsskkii;;  JJaa  nniiggddyy  żżaaddnneeggoo  wwnniioosskkuu  nniiee  ddaajjęę  bboo  wwiieemm,,  ttoo  mmoożżnnaa,,  ttoo  nniiee  

mmoożżnnaa,,  aallee  ttaamm  ggddzziiee  ttrrzzeebbaa  ttoo  sskkłłaaddaamm  wwnniioosskkii..  TTaamm  ggddzziiee  nniiee  ttrrzzeebbaa,,  nniiee  sskkłłaaddaamm..  DDrruuggaa  

sspprraawwaa,,  ttoo  ccoo  mmóówwiiłłeemm  kkiieeddyyśś,,  wwrraaccaamm  ddoo  tteemmaattuu  rruurroocciiąągguu  RRaajjcczzyynn  --  BBuuddkkóóww..  TTaamm  ccoo  

cchhwwiillęę  aawwaarriiaa  wwyysskkaakkuujjee  ii  ww  tteejj  cchhwwiillii,,  nnaa  tteejj  oossttaattnniieejj  aawwaarriiii  ppoo  ppooddlliicczzeenniiuu  iillee  mmeettrróóww  

ppoosszzłłoo  ww  ppiiaasseekk  wwyysszzłłoo  44..000000..      

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  PPaanniiee  rraaddnnyy,,  jjaakkaa  kkwwoottaa  jjeesstt  oorriieennttaaccyyjjnnaa  

nnaapprraawwyy  tteeggoo??  

RRaaddnnyy  LLeecchh  PPaawwłłoowwsskkii;;  OOrriieennttaaccyyjjnnaa  kkwwoottaa  nnaa  mmaatteerriiaałł  bboo  ttoo  PPEE  rruurryy  ((......))  2222..000000  kkttóórree  

oobblliicczzyyłł  PPaann  GGeerrllaacchh..      

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  3300..000000  wwyyddaawwaannee  jjeesstt  nnaa  ooggłłoosszzeenniiaa  PPaannii  WWóójjtt  

ww  WWiiaaddoommoośścciiaacchh  LLuubbiińńsskkiicchh..  AA  mmóówwiiąącc  ww  tteenn  ssppoossóóbb  jjaa  pprrzzyyppoommnnęę,,  żżee  rraaddnnii  ppaammiięęttaacciiee  jjaakk  

pprrzzeezznnaacczzyyllii  śśrrooddkkii  ddooddaattkkoowwee  nnaa  ttoo  żżeebbyy  ddwwaa  zzbbiioorrnniikkii  zzoossttaałłyy  ww  SSUUWW  wwyymmiieenniioonnee,,  aa  
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ppaammiięęttaacciiee,,  żżee  rraaddnnii  nniiee  zzggaaddzzaallii  ssiięę  nnaa  ttoo  żżeebbyy  3300..000000  ppoosszzłłoo  zz  wwkkłłaadduu  ggmmiinnnneeggoo  nnaa  OOddnnoowwęę  

WWssii  nnaa  ppllaacc  zzaabbaaww..  CCzzyyllii  nnaa  ppllaacc  zzaabbaaww  wwyyddaajjeemmyy  3300..000000  wwkkłłaadduu  wwłłaassnneeggoo  kkiieeddyy  ttuuttaajj  

mmaammyy  ((......))  mmóówwiięę  oo  ppllaaccuu  zzaabbaaww  ww  PPrrzzyybboorroowwiiee  zzaa  3300..000000  wwkkłłaadduu..  PPrrzzeesszzłłoo  ddwwaa  ttyyggooddnniiee  

tteemmuu  nnaa  sseessjjii  sseejjmmiikkuu  bbyyłłoo,,  wwiięęcc  śśrrooddkkii  ssąą  jjuużż  pprrzzyyzznnaannee  

RRaaddnnaa  JJooaannnnaa  SSkkoocczzyyllaass;;  NNaa  kkoommiissjjii  ppoozznnaalliiśścciiee  mmoojjee  zzddaanniiee  jjeeżżeellii  cchhooddzzii  oo  wwyynnaaggrrooddzzeenniiee  

PPaannii  WWóójjtt,,  kkttóórreeggoo  ddoo  tteejj  ppoorryy  nniiee  zzmmiieenniięę  ii  uuwwaażżaamm,,  żżee  nniiee  mmaammyy  nniicc  wwssppóóllnneeggoo  zz  ttyymm  cczzyy  

ppoowwiinnnniiśśmmyy  oocceenniiaaćć  ddzziiaałłaallnnoośśćć  PPaannii  WWóójjtt  cczzyy  nniiee..  ZZoossttaałłoo  nnaamm  ppaarręę  mmiieessiięęccyy,,  zzoossttaałłoo  mmii  

ppaarręę  mmiieessiięęccyy,,  ddllaatteeggoo  tteeżż  bbaarrddzzoo  bbyymm  cchhcciiaałłaa,,  mmaamm  nnaaddzziieejjęę,,  żżee  PPaannii  WWóójjtt  bbęęddzziiee  oogglląąddaaćć  ttąą  

sseessjjęę,,  żżeebbyy  nnaa  nnaassttęęppnnąą  sseessjjęę  uuddzziieelliićć  mmii  iinnffoorrmmaaccjjii  ooddnnoośśnniiee  tteeggoo,,  nnaa  jjaakkiimm  eettaappiiee  jjeesstt  

ppoozzyysskkaanniiee  śśrrooddkkóóww  nnaa  bbooiisskkoo  ww  OOrrzzeesszzkkoowwiiee??  NNaa  jjaakkiimm  eettaappiiee  jjeesstt  pprrzzeejjęęcciiee  lliinniiii  kkoolleejjoowweejj  

ddoo  RRaawwiicczzaa??  CCoo  ddzziieejjee  ssiięę  zz  ddzziiaałłkkąą,,  kkttóórraa  mmiiaałłaa  bbyyćć  ppoodd  bbiiooeelleekkttrroowwnniięę??  JJaakkiiee  kkrrookkii  zzoossttaałłyy  

ppoocczzyynniioonnee,,  żżeebbyy  wwssppóóllnniiee  uucchhwwaalliićć  uucchhwwaałłęę  ooddnnoośśnniiee  sspprrzzeeddaażżyy  mmiieesszzkkaańń  kkoommuunnaallnnyycchh??  

PPrroossiiłłaabbyymm,,  żżeebbyy  nnaa  mmaaiillaa  jjeeśśllii  ttoo  mmoożżlliiwwee  pprrzzeessłłaaćć  lliissttęę  227744  pprrooppoozzyyccjjii  rreemmoonnttóóww  ddrróógg..  

JJeesszzcczzee  jjeeddnnaa  rrzzeecczz  oo  kkttóórrąą  cchhcciiaałłaabbyymm  ssiięę  ddoowwiieeddzziieećć,,  ttoo  jjaakkoo  pprrzzeewwooddnniicczząąccaa  KKoommiissjjii  

RReewwiizzyyjjnneejj  mmiiaałłaamm  mmoożżlliiwwoośśćć  ddookkoonnaanniiaa  kkoonnttrroollii  ww  ZZaakkłłaaddzziiee  GGoossppooddaarrkkii  KKoommuunnaallnneejj..  

ZZoossttaałł  wwtteeddyy  oopprraaccoowwaannyy  pprroottookkóółł  ii  zzoossttaałłyy  zzaappiissaannee  zzaalleecceenniiaa  ppookkoonnttrroollnnee..  CChhcciiaałłaabbyymm  żżeebbyy  

kkttoośś  uuddzziieelliiłł  mmii  iinnffoorrmmaaccjjii  jjaakk  PPaann  kkiieerroowwnniikk  ppooddsszzeeddłł  ddoo  ttyycchh  zzaalleecceeńń  ii  ccoo  ssiięę  zzmmiieenniiłłoo  ww  

ZZaakkłłaaddzziiee  GGoossppooddaarrkkii  KKoommuunnaallnneejj..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  PPaannii  rraaddnnaa  pprroosszzęę  oo  ttoo  zzggooddnniiee  zzee  ssttaattuutteemm,,  żżeebbyy  

ttaa  ooddppoowwiieeddźź  bbyyłłaa,,  pprroosszzęę  nnaa  ppiiśśmmiiee..  PPaammiięęttaammyy  zz  ppoopprrzzeeddnniicchh  sseessjjii,,  żżee  ppyyttaanniiaa  rrzzuuccaannee  ddoo  

kkaammeerryy  nnaawweett  ww  oobbeeccnnoośśccii  PPaannii  WWóójjtt,,  nniiee  mmaa  ooddppoowwiieeddzzii..  TTaakk  wwyynniikkaa  zz  nnaasszzeeggoo  ssttaattuuttuu,,  żżee  

iinntteerrppeellaaccjjaa  mmuuss  bbyyćć  zzłłoożżoonnaa  nnaa  ppiiśśmmiiee..  JJaa  nniiee  uucchhwwaallaałłeemm  tteeggoo  ssttaattuuttuu  aallee  mmoożżee  jjeesstt  

mmoożżlliiwwoośśćć  zzmmiiaannyy  tteeggoo  ssttaattuuttuu  bboo  pprrzzyyppoommnnęę,,  żżee  kkoolleejjnnaa  RRaaddaa  kkttóórraa  zzaacczznniiee  ffuunnkkccjjoonnoowwaaćć  

oodd  ppoołłoowwyy  lliissttooppaaddaa  mmnniieejj  wwiięęcceejj,,  ppoowwiinnnnaa  mmiieećć  ssttaattuutt  zzggooddnnyy  zzee  zzmmiiaannaammii,,  kkttóórree  bbyyłłyy  ww  

ttyymm  rrookkuu  ww  uussttaawwiiee  oo  ssaammoorrzząąddzziiee  ggmmiinnnnyymm  ppoossttaannoowwiioonnee..  PPaannii  BBaassiiaa  bbyyłłaa  nnaa  sszzkkoolleenniiuu  

ddoottyycczząąccyymm  kkoommiissjjii  ssttaattuuttoowwyycchh  wwiięęcc  uuwwaażżaamm,,  żżee  kkoommiissjjaa  ssttaattuuttoowwaa  ww  rraammaacchh  RRaaddyy  

ppoowwiinnnnaa  ssiięę  uukkoonnssttyyttuuoowwaaćć  ii  pprrzzeeddssttaawwiićć  pprrooppoozzyyccjjee  zzmmiiaann  ddoo  ssttaattuuttuu..  PPrrzzyyppoommnnęę,,  żżee  oodd  

nnoowweeggoo  rrookkuu  wwcchhooddzzii  sszzeerreegg  nnoowwyycchh,,  ggłłoossoowwaanniiaa  iimmiieennnnee,,  wwsszzyyssttkkiiee  ppoowwiinnnnyy  bbyyćć  

rreejjeessttrroowwaannee,,  uu  nnaass  ssąą  aakkuurraatt  rreejjeessttrroowwaannee,,  wwcchhooddzzii  iinnssttyyttuuccjjaa  oopprróócczz  aabbssoolluuttoorriiuumm,,  ttoo  zz  cczzyymm  

ssiięę  PPaannii  WWóójjtt  nniiggddyy  nniiee  zzggaaddzzaa,,  ttaakk  jjaakk  rraaddnnyy  TToolliisszz  ddzziissiiaajj  mmóówwiiłł,,  żżee  ddwwaa  rraazzyy  ww  rrookkuu  

mmoożżeemmyy  oocceenniiaaćć,,  ddoo  tteejj  ppoorryy  aabbssoolluuttoorriiuumm,,  rraaddnnii  nniiee  mmiieellii  iinnnneejj  mmoożżlliiwwoośśccii  ii  mmuussiieellii  oocceenniiaaćć  

nniiee  ttyyllkkoo  wwyykkoonnaanniiee  bbuuddżżeettuu  aallee  rróówwnniieeżż  iinnnnee  ppoozzaammeerryyttoorryycczznnee  cczzaassaammii  rrzzeecczzyy  aa  wwcchhooddzzii  

iinnssttyyttuuccjjaa  rraappoorrttuu,,  kkttóórraa  mmóówwii  oo  ttyymm,,  żżee  WWóójjtt  sskkłłaaddaa  rraappoorrtt  ii  tteenn  rraappoorrtt  jjeesstt  nniieezzaalleeżżnniiee  oopprróócczz  

aabbssoolluuttoorriiuumm  ggłłoossoowwaannyy..  JJeesstt  iinniiccjjaattyywwaa  uucchhwwaałłooddaawwcczzaa,,  oobblliiggaattoorryyjjnnyy  bbuuddżżeett  oobbyywwaatteellsskkii,,  

ttyycchh  zzmmiiaann  ttrroocchhęę  jjeesstt  pprrzzeedd  nnaammii..  

RRaaddnnyy  RRyysszzaarrdd  KKiissiieelleewwiicczz;;  JJaa  ssiięę  bbaarrddzzoo  cciieesszzęę  cchhyybbaa  ttuu  zz  MMiicchhaałłeemm  rraazzeemm,,  żżee  1100..000000zzłł  jjeesstt  

pprrzzeezznnaacczzoonnee  nnaa  rreemmoonntt  cchhooddnniikkaa  ww  WWiińńsskkuu  uull..  MMiicckkiieewwiicczzaa,,  aallee  nniiee  cchhccęę  pprrzzeessaaddzzaaćć  aallee  

jjeesszzcczzee  cchhoocciiaażż  ttee  ddzziieessiięęćć,,  jjuużż  nniiee  mmóówwiięę  oo  ppiięęttnnaassttuu  cczzyy  ddwwuuddzziieessttuu  

RRaaddnnyy  DDaanniieell  MMoocczzyyddłłoowwsskkii;;  PPrrzzeedd  nnaassttęęppnnyymmii  kkoommiissjjaammii,,  kkttóórree  bbęęddąą  ooggłłoosszzoonnee  wwssppóóllnnee,,  

ppóółł  ggooddzziinnyy  wwcczzeeśśnniieejj,,  nniiee  zznnaammyy  jjeesszzcczzee  ddaattyy  aallee  ddllaatteeggoo  ppóółł  ggooddzziinnyy  wwcczzeeśśnniieejj  zzwwoołłuujjęę  

KKoommiissjjęę  OOśśwwiiaattyy,,  ppoonniieewwaażż  zzwwrróócciiłłeemm  ssiięę  zz  pprroośśbbąą  oo  ddookkuummeennttyy  zzggooddnniiee  zz  ppllaanneemm  pprraaccyy  

KKoommiissjjii  OOśśwwiiaattyy  zzaa  IIII  kkwwaarrttaałł,,  pprroossiiłłeemm  bbyy  ttee  ddookkuummeennttyy  zzoossttaałłyy  zzłłoożżoonnee  ddoo  1177  lliippccaa,,  wwiięęcc  

mmyyśśllęę,,  żżee  pprrzzeedd  nnaassttęęppnnąą  KKoommiissjjąą  OOśśwwiiaattyy  bbęęddęę  mmóóggłł  PPaańńssttwwuu  jjee  pprrzzeekkaazzaaćć..  ((......))  JJeesstteemm  

wwcciiąążż  ooppiieekkuunneemm  MMłłooddzziieeżżoowweejj  RRaaddyy  GGmmiinnyy  ww  WWiińńsskkuu,,  sseerrddeecczznniiee  ww  iimmiieenniiuu  

mmłłooddzziieeżżoowwyycchh  rraaddnnyycchh  zzaapprraasszzaamm  nnaa  sseessjjęę  iinnaauugguurraaccyyjjnnąą  nnoowweejj  kkaaddeennccjjii  MMłłooddzziieeżżoowweejj  

RRaaddyy  GGmmiinnyy,,  wwee  wwttoorreekk  oo  ggooddzziinniiee  1166..0000  ww  GGmmiinnnnyymm  OOśśrrooddkkuu  KKuullttuurryy..    

RRaaddnnaa  AAnnnnaa  GGóórrsskkaa;;  OOddnnoosszzęę  ssiięę  ddoo  iinntteerrppeellaaccjjii  zzłłoożżoonneejj  nnaa  ppoopprrzzeeddnniieejj  sseessjjii,,  pprroosszzęę  oo  

uuzzuuppeełłnniieenniiee  ooddppoowwiieeddzzii  oo  kkoosszzttoorryyssoowwee  pprrzzeeddssttaawwiieenniiee  pprraacc,,  kkttóórree  ssąą  wwyykkoonnyywwaannee  bboo  

wwyymmiiaannaa  ppookkrryycciiaa,,  wwyymmiiaannaa  iinnssttaallaaccjjii,,  iinnssttaallaaccjjii  ssaanniittaarrnneejj  iittdd..  jjaakk  ttoo  wwyynnoossii  kkwwoottoowwoo  bboo  

zzaakkrreess  ttyycchh  pprraacc  jjeesstt  8800..000000  ii  cchhcciiaałłaabbyymm  wwiieeddzziieećć  bboo  nniiee  ssąą  uummiieesszzcczzoonnee  ppeewwnnee,,  zzaakkrreess  
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ppeewwnneeggoo  rreemmoonnttuu  pprraacc,,  nniiee  mmaa  pprraacc  zzlleeccoonnyycchh  nnaa  nniieekkttóórryy  ppoottrrzzeebbnnyy  rreemmoonntt  ddoommóóww,,  

mmiiaannoowwiicciiee  wwyyddzziieelleenniiee  ppoommiieesszzcczzeenniiaa  zzggooddnniiee  zz  ddeeccyyzzjjąą  kkuurraattoorraa  nnaa  mmiieesszzkkaanniiee  ddllaa  

ddzziieewwcczzyynnkkii..    

  

AAdd..66. 

ZAKOŃCZENIE SESJI   
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zamykam posiedzenie 61 sesji Rady Gminy 

Wińsko. 

 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Barbara Sagan 

 

 

 


