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Protokół nr 64/2018
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 18 października 2018 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1745 i zakończono o godz. 1810
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec
ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecna radna Regina Grębosz.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Wińsko Michał Gołąb.
Przewodniczący Rady Gminy powitał biorących udział w sesji Sekretarz Gminy p. Anetę
Niewiarowską, Skarbnik Gminy p. Annę Kupczyk, Kierownik Referatu Edukacji p. Monikę
Myrdzio.
Ad.2
PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
5. Zamknięcie sesji.
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 ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2018 ROK.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb zapytał; Pani Skarbnik czy są jakieś zmiany w
stosunku do tego co było na komisjach?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Nie, w tym budżecie jest tylko fundusz sołecki i program
edukacyjny.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Program edukacyjny który będzie trwał do 2020
roku.
Radna Anna Górska; Jakie jeszcze zmiany?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; W budżecie jest tylko że rozpoczynamy realizację już tego
projektu teraz edukacyjnego, w tym roku wykonujemy remonty i zaczyna się już od listopada
zajęcia dla dzieci itd. i fundusz sołecki, wpłynęły zmiany to jeszcze wprowadzone zostały.
Radny Daniel Moczydłowski; Ten projekt edukacyjny zakłada remont szkoły w Głębowicach,
tak, dostosowania? Proszę przedstawić w skrócie najważniejsze zadania tego projektu.
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Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Projekt dzieli się na kilka części, zaczyna się od takich
przedsięwzięć jak nowoczesne pracownie i w ramach projektu powstaną cztery pracownie
matematyczne, cztery pracownie przyrodnicze i prace remontowo - modernizacyjne w SP
Głębowice. Te wszystkie pracownie powstaną w każdej szkole, bo projektem objęte są
wszystkie nasze cztery szkoły podstawowe. Kolejny element tego projektu jest to też
doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach projektu będą przeszkolone rady
pedagogiczne, przewidujemy po dwa szkolenia dla rad pedagogicznych a także studia
podyplomowe dla nauczycieli, zgodnie ze zgłoszonymi na etapie pisania wniosku potrzebami
szkół. Trzecia część to jest poprawa jakości nauczania w klasach I-VIII szkół podstawowych i
dzieli się na takie sztandarowe zadania jak zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, w zależności
jaka szkoła jakie potrzeby zgłaszała, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, tu duży nacisk tym razem położyliśmy na tego typu zajęcia, to będzie tzw.
biofeedback dojdzie tutaj i terapią będą objęte dzieci wszystkie z terenu całej gminy, dzieci
które mają zespół Aspergera bądź autyzm, mają w orzeczeniach tego typu zalecenia a muszą
jeździć rodzice na przykład do poradni psychologiczno - pedagogicznej w Wołowie. Oprócz
zajęć dydaktyczno - wyrównawczych są też zajęcia rozwijające zainteresowania i tutaj
standardowo matematyczno - przyrodnicze, języki obce czyli niemiecki, angielski, i dochodzi
nam fizyka, chemia, biologia i zajęcia z ICT. Projekt przewiduje także koszty odwozu dzieci
po zajęciach. Jeżeli okaże się, że zajęcia będą na przykład wymagały dłuższych godzin czasu
pobytu dziecka w szkole, więc przewidzieliśmy też jeszcze koszty na odwóz tych dzieci.
Mamy jeszcze doradztwo edukacyjno- zawodowe, tutaj będą zajęcia prowadzone przez
doradcę w zakresie ustaleń takiej ścieżki edukacyjno zawodowej uczniów i tutaj powstanie
klub przedsiębiorczości w Zespole Szkół Publicznych w Wińsku a oprócz tego wszystkie
szkoły zostaną objęte zajęciami edukacyjno - zawodowymi, wyjazdami na przykład na targi
przedsiębiorczości do Wrocławia np. światowy dzień przedsiębiorczości (...) targi pracy w
WSB we Wrocławiu, targi przedsiębiorczości tematyczne. Jeszcze jest ciekawy wątek w tym
projekcie, że projekt obejmuje też stypendia naukowe dla uczniów zdolnych, będą stypendia
w wysokości 300zł miesięcznie przez okres dziesięciu miesięcy dla najzdolniejszych uczniów.
Będą wyjazdy edukacyjne do Humanitarium, Afrykarium Hydropolis, Multicentrum
Obserwatorium Astronomicznego przy Uniwersytecie Wrocławskim w Białkowie, Centrum
Przyrodnicze w Trzcinicy Wołowskiej, Festiwal Nauki we Wrocławiu. Projekt też założył
współpracę z Fundacją Edusilesia, będzie realizacji międzynarodowego programu
dydaktycznego Alfatoun i tutaj szkoła w Głębowicach zostanie objęta tym programem. Tak że
różnorodność projektu jest bardzo duża.
Radna Barbara Żeliźniak; Mam pytanie, jeżeli macie zajęcia zaplanowane w biofeedback to
macie osoby przeszkolone?
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Tak, posiadamy nauczycieli w Zespole, którzy mają
pierwszy etap a w ramach projektu też zaplanowaliśmy etap drugi jako studia podyplomowe
dla pani, która już ma ten etap pierwszy.
Radna Barbara Żeliźniak; A samo urządzenie?
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Samo urządzenie też będzie zakupione tylko nie w
ramach projektu a w ramach środków naszych własnych, ale to jest koszt 15.000 przy takiej
skali projektu będziemy szukać, będziemy po prostu w ramach własnych środków próbowali
to zabezpieczyć.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
14 radnych (jednogłośnie)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Ad. 4.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Anna Kupczyk.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Skarbnik najważniejsze zmiany czyli ten
projekt edukacyjny potem kolejne
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Wprowadzenie na 2020 roku przedsięwzięcia projektu
edukacyjnego. Wprowadzenie w wydatkach majątkowych na rok 2018 bo realizacja bez
kosztów się zaczęła do 2019 roku zadania „Akademia Sztuk Prowincjonalnych- innowacyjna
sieć świetlic wiejskich w gminie Wińsko pełniących funkcje kulturalne" z limitem wydatków
na 2019 rok 2.648.727,27zł i wprowadzenie zadania, tutaj bym prosiła o zmianę nazwy tego
zadania bo okazało się, że zostało jednak ono skorygowane tj. „Zachowanie dziedzictwa
kulturowego gminy Wińsko poprzez odnowienie zabytkowych obiektów z nadaniem ich
nowych funkcji: cmentarz żydowski etap I" to jest tylko zadanie na wykonanie cmentarza bez
tej stodoły.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czy mamy więcej szczegółów, bo słowo etap
pierwszy, to ile jest tych etapów, co obejmują?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Na razie w ramach tego zadania tych zabytków jest tylko
cmentarz żydowski w tej chwili.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ale etap pierwszy cmentarza rozumiem
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; że etap pierwszy to teraz jest cmentarz, później będzie tak
jakby kolejne zadanie
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Ogólnie, a nie że sam cmentarz jest podzielony
na etapy jeszcze?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Nie, tu chodzi że zabytki są podzielone na etapy i teraz jest
cmentarz robiony, później jakby był kolejny etap to byłaby ewentualnie ta stodoła.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli lista rankingowa świetlic jest już
zaakceptowana i dlatego to wprowadzamy tak?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Mamy uchwałę zarządu Województwa z 16 lipca i
jesteśmy tutaj na 8 miejscu.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Do kiedy mamy jakiś termin żeby się tym
tematem zająć?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Na razie jest jeszcze wniosek uzupełniany (...)
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli to co mówiłem wtedy w lipcu na sesjach,
że nie ma szans żeby w tym roku jakakolwiek świetlica była realizowana to się potwierdza,
tak?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli pierwsze wydatki to dopiero (...) wiosna
przyszłego roku ewentualnie
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Część było chyba do czerwca wykonanie i później część
druga połowa roku, na dwie części podzielone, że rozliczać będziemy po połowie.
Radny Stanisław Tolisz; Chciałbym zapytać o tę stodołę jak to faktycznie jest z tą stodołą?
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Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; We wniosku w uzupełnieniach została zmieniona nazwa,
stodoła została wyrzucona ponieważ nie mamy możliwości na chwilę obecną robienia stodoły
i jest w tym projekcie zabytkowym sam cmentarz żydowski ujęty.
Radna Krystyna Tereszkiewicz; Ale w etapie drugim ta stodoła może się pojawić?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Jeśli byśmy mieli możliwości.
Radny Stanisław Tolisz; Jaka to jest kwota?
Radna Barbara Żeliźniak; Proszę przypomnieć sposób finansowania.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Całość zadania 343.195,43zł w tym dofinansowanie
218.000, wkład własny 124.000.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Proszę konkretny wniosek.
Radny Stanisław Tolisz; Mój konkretny wniosek jest o odrzucenie tej inwestycji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Czyli wykreślenie z tej wieloletniej prognozy
finansowej, tak?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Tych zabytków?
Radny Stanisław Tolisz; Tak.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie wniosek radnego
Tolisza.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem w tej sprawie głosowało
9 radnych, wstrzymało się od głosowania 5 radnych
Radna Jolanta Rafałko; Czy to zadanie uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej ta
kwota ponad 2 mln. jest już rozliczona?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Pierwsza część jest rozliczona czyli samo wykonanie
wodociągów, w trakcie wykonania jeszcze oczyszczalnie ścieków
Radna Jolanta Rafałko; Jest jedna oczyszczalnia ścieków czy dwie?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; W Orzeszkowie jedna, druga w Smogorzówku. Tam
mieliśmy problem z wykonawcą, musieliśmy zerwać umowę, nowe umowy zawierać i zostało
to rozdzielone.
Radna Jolanta Rafałko; A dlaczego mieliśmy problem z wykonawcą?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Nie zjawił się. Po przetargu wygrał wykonawca wykonanie
robót i nie wywiązał się z umowy, został obciążony karami umownymi za niewywiązanie się i
był kolejny przetarg ogłaszany i dopiero teraz jest w trakcie
Radny Stanisław Tolisz; Jeżeli chodzi o 3 punkt, wydatki majątkowe, wracam jeszcze raz do
tego GOSTiR-u dlaczego w roku 2018 wydatki wyniesie 1,5 mln. zł ponad? Wyniosły czy
wyniosą?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Wyniosą. Jest zawarta umowa już na remont budynku. Po
przetargu wyszły mniejsze kwoty więc one będą w mniejszej kwocie zrealizowane więc tam
aż tyle nie wyniosą.
Radna Anna Górska; Jak to jest w myśl prawa, myśmy GOSTiR zlikwidowali.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ale tak się zadanie całe nazywało, bo wniosek był składany
jeszcze w 2017 roku.
Radna Anna Górska; Czyli mimo że nie ma GOSTiR-u te pieniądze które były na GOSTiR to
konsekwentnie powinno ich też nie być w budżecie.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ale to jest na remont budynku to są środki.
Radna Anna Górska; GOSTiR gdzieś się miał mieścić.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Docelowo było mówione, że tam będzie GOSTiR ale będzie
wyremontowany budynek, będzie tam coś innego. W ramach projektu będzie zrobiony
budynek, będzie jeszcze rozbudowane całe boisko.
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Radny Józef Kaczmarek; Pani Skarbnik, Pani Ani chodzi o to, że jak zostanie
wyremontowany ten budynek, to w myśl tego czy będzie musiał z powrotem wrócić
GOSTiR?
Radny Stanisław Tolisz; No właśnie.
Radna Jolanta Rafałko; Żeby się nie okazało, że musimy go stworzyć dlatego, że inaczej
będziemy musieli oddawać pieniądze.
Radna Barbara Żeliźniak; Jak żeśmy uchwałą likwidowali GOSTiR to Pani Wójt powiedziała,
że bierzemy na siebie odpowiedzialność, że po prostu zadanie nie będzie realizowane, bo nie
ma tego warunku spełnionego.
Radna Anna Górska; A jest realizowane, co to jest?
Radny Józef Kaczmarek; Bo widzi Pani, jeżeli jest nazwa GOSTiR to ten GOSTiR będzie
musiał mi się wydaje (...) trzeba będzie go powołać.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Pani Jasinowska wtedy wyjaśniała bo była tutaj
Radny Stanisław Tolisz; Panie Przewodniczący ja mam pytanie, kto zwołuje tą sesję? Na
wniosek czyj?
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To jest sesja nadzwyczajna na wniosek Wójt.
Radny Stanisław Tolisz; Nie ma Pani Wójt, nie ma radcy prawnego, nie ma nikogo kto by nas
cokolwiek poinformował. Pytam się po co ta sesja jest zwołana?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Przepraszam, czy my Państwu nie udzielamy
informacji?
Radny Stanisław Tolisz; Pytamy teraz konkretnie i co otrzymujemy? Jakie informacje?
Pytamy się o to czy później będzie potrzebny, czy nazwa później zostanie czy ten GOSTiR
będzie musiał powstać?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ten GOSTiR został wprowadzony do wieloletniej prognozy
w kwietniu albo w lutym, nawet nie pamiętam kiedy
Radny Stanisław Tolisz; Podstawowe pytanie czy będzie musiał powstać?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Na sesji wtedy była dyskusja czy to wprowadzić czy nie a
teraz już projekt jest, umowa jest podpisana, projekt jest realizowany więc w tej chwili jest
bezzasadna dyskusja na temat tego projektu.
Radny Stanisław Tolisz; Dobrze, ale dlaczego my to mamy podjąć, uchwałę teraz pod koniec
naszej kadencji?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; W uchwale nie ma nic o GOSTiR, tylko wprowadzane były
świetlice
Radny Stanisław Tolisz; Pisze jak byk, przepraszam że tak powiem kolokwialnie.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ale prognoza wieloletnia, zmiany są opisane co jest
zmieniane ale później musi być opisana cała prognoza jeszcze raz, dlatego są wymienione
wszystko co jest w prognozie zawarte. Na pierwszej stronie załącznika nr 3 jest wpisane
dokładnie co jest wprowadzane, a później są objaśnienia po uwzględnieniu zmian, czyli
wszystko połączone z tym co było.
Radna Anna Górska; Ale Pani Skarbnik tutaj nie powinno być zapisu GOSTiR, bo myśmy to
już wykluczyli.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ale ja tego dzisiaj nie wprowadzam bo to było
wprowadzone na wiosnę albo jeszcze w zimie, a dzisiaj wprowadzam tylko to co jest na
stronie ...
Radny Józef Kaczmarek; Jeszcze raz ponawiam moje pytanie, czy będzie po remoncie tego
budynku, jeżeli chodzi ta inwestycja to zadanie, będzie musiał zostać powołany z powrotem
GOSTiR, czy przejmie to jak Pani Wójt mówiła inna ...
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ja w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na to
pytanie, ponieważ to było wprowadzone pół roku temu i wtedy była dyskusja na ten temat,
była Pani Jasinowska
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Wydaje mi się, że wtedy rzeczywiście prosiłem
na tej sesji o to żebyśmy dostali jako radni taką informację. Wydaje mi się, że dlatego temat
ten teraz wraca, że radni nie dostali tej informacji.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Pani Jasinowska wyjaśniała Państwu, informowała
Państwa o tym jakie ustalenia przeprowadza z Urzędem Marszałkowskim. My musieliśmy
uzgadniać z Urzędem Marszałkowskim
Radna Anna Górska; Nie wiem czy Państwo uzgadnialiście po likwidacji GOSTiR-u
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Musieliśmy Pani Aniu uzgadniać, bo na tym etapie jak
otrzymaliśmy rozstrzygnięcie, wyniki konkursu to wiedzieliśmy już, że GOSTiR został
zlikwidowany i początkowo Państwa poinformowaliśmy i zgodnie z prawdą nasze
podejrzenia były takie, że pewnie projektu nie będziemy mogli realizować, ponieważ projekt
opiewał na stworzenie lokalu pod GOSTiR. Natomiast Pani Jasinowska na tamtym etapie
wnioskowała z Urzędem Marszałkowskim, negocjowała, natomiast ja nie pamiętam tego jakie
były dokładne szczegóły, była Pani Jasinowska tutaj, siedziała koło mnie i Państwu to
tłumaczyła i dla Państwa były wystarczające wyjaśnienia bo wprowadziliście to Państwo do
wieloletniej prognozy. Natomiast dzisiejszy projekt zmiany do wieloletniej nie zakłada w
ogóle omawiania GOSTiR-u.
Radny Stanisław Tolisz; Ale mamy to w punkcie. Wydatki majątkowe, punkt nr 3.
Kierownik Referatu Monika Myrdzio; Jest w punkcie z uwagi na to, że obowiązuje
powtórzenie wszystkich informacji.
Radny Stanisław Tolisz; Czy w gminie Wińsko było tylko 4-5 tych inwestycji, które są
powtarzane?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ale to są inwestycje przedsięwzięcia czyli to co będzie
realizowane w następnych latach. To nie jest ...
Radna Anna Górska; Ale nie było poprzednio, że w roku 2018 wydatkujemy 1.550.000
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Było ponieważ jest to w budżecie również w załączniku
inwestycyjnym ta informacja w uchwale budżetowej w punkcie 61.
Radny Stanisław Tolisz; Pkt. nr 4 o co tu chodzi, w roku 18 wydatki majątkowe 0, a mamy
podjąć uchwałę już na 18, 19 rok.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Tak, ponieważ żeby podpisać umowę muszę mieć to
wprowadzone w przedsięwzięciach w wieloletniej prognozie finansowej.
Radny Stanisław Tolisz; Jaką umowę?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tych
świetlic. Musi być to wprowadzone w przedsięwzięciach jako zadanie wieloletnie żebym
mogła podpisać umowę, bo jak ja nie będę miała jakiegokolwiek śladu, to nie mogę podpisać
umowy, że my będziemy to zadanie realizować. Tak samo jak nie będzie w przedsięwzięciach
tego "Uczymy się dla siebie", pomimo że mam środki wprowadzone teraz uchwałą, jak nie
będę miała środków na 2019 i 20 rok wprowadzonych w przedsięwzięciach też nie będę
mogła podpisać umowy.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Szanowni Państwo, wydaje mi się, że tutaj ta
czujność jest wymagana ale akurat w tym przypadku to nie widzę tutaj jakiś zagrożeń tak jak
z tym GOSTiR-em, więc proponowałbym zakończyć tą dyskusję. Przypominam, że
przegłosowaliśmy już jeden wniosek dotyczący wykreślenia tego punktu 5, dopóki radni nie
dostaną kompletu dokumentów i projektu i proponowałbym, proszę o przypomnienie
wyników głosowań komisji.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
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Radny Stanisław Tolisz; Jeżeli chodzi o inwestycje stawy, jest wyszczególnione, że tu chodzi
o odmulanie stawów? A dlaczego nie ma konkretnie które?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Bo my dzisiaj nie wprowadzamy tej inwestycji
Radny Stanisław Tolisz; Ale za każdym razem było mówione o jakie stawy nam chodzi
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ale ta inwestycja została wprowadzona już w uchwale
budżetowej w grudniu tamtego roku więc wtedy trzeba było uzupełnić nazwę stawów.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Możemy jakoś sprawdzić o jakie stawy
chodziło, czy to zadanie zostało zrealizowane? Bo ja kojarzę, że miała być chyba Piskorzyna,
Staszowice.
Radna Jolanta Rafałko; Nie. Daliśmy konkretne stawy.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Na pewno to były Piskorzyna, Staszowice i chyba
Brzózka. Nie wiem czy w Brzózce jest staw? To chyba były te trzy stawy i były złożone
wnioski do Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych, na razie do tej pory nie są te wnioski
rozpatrzone i chyba prawdopodobnie nie będzie na to pieniędzy bo wszystko poszło na drogę
z tego co mi wiadomo. To były te trzy stawy.
Radna Jolanta Rafałko; Na jaką drogę?
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Na drogi.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Z tego funduszu środki na drogi poszły a nie na
stawy.
Radna Barbara Żeliźniak; Jeżeli na drogi to powinniśmy ustalić.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; To nie na tym poziomie, bo to krajowy fundusz
tak ustalił, poszedł wniosek z gminy na stawy a oni ustalili, że na stawy nie dają tylko na
drogi.
Radny Józef Kaczmarek; To Panie Przewodniczący w takim razie zmieniamy teraz zadanie,
cel zadania, ze stawu dajmy na drogi te 30.000.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Nie mamy oficjalnie informacji.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Nie mamy informacji i nawet wniosek nie został
złożony z gminy jakikolwiek.
Radna Anna Górska; Chciałam zapytać, nie ma Pani Wójt, Komisja Rewizyjna ustaliła, że
skarga mieszkańców odnośnie modernizacji stawu jest zasadna, jak to wygląda Pani Skarbnik
w tej chwili w budżecie, bo według Pani stwierdzenia pieniądze, które były przeznaczone w
budżecie ta kwota 20.000 została przeznaczona na ten staw za wsią.
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; I tak została zapłacona ta kwota.
Radna Anna Górska; To teraz proszę powiedzieć, skarga uznana została za zasadną przez
Komisję Rewizyjną i co dalej?
Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Ja nie dostałam żadnego wniosku żeby do budżetu
wprowadzić jeszcze raz ten staw.
Radna Anna Górska; To jest w budżecie, jest protokół na to komisji budżetowej, że jest to w
budżecie. Pani dostała polecenie jako Skarbnik
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Pani Aniu, jesteśmy w takim momencie, że już
nie damy rady tego przeforsować i nawet wprowadzenie tego zadania w tym momencie czy
przy tej propozycji uchwały budżetowej nic nie da. Jedyne co wydaje mi się to to o czym
rozmawialiśmy, że ja skieruję do Wojewody jako do organu nadzorczego wniosek o to, żeby
skontrolował zasadność tych wydatków, czy do Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo
rzeczywiście Pani intencją był zupełnie inny staw. To było potwierdzone i wyciągiem z
protokołu i tym co mówił tutaj sołtys Fąfara, a został zrobiony zupełnie inny staw, co prawda
w obrębie geodezyjnym ale zupełnie poza wsią, nie na terenie naprzeciwko sklepu.
Radna Barbara Żeliźniak; Ten wniosek się nazywa modernizacja stawów i są nienazwane to
wiadomo który robić, a jeżeli jest określony gdzie trzeba zrobić to jednak tam się nie robi.
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Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Widzicie Państwo, we wszystkim wymagana
jest zawsze dobra wola i chęć współpracy. Wiemy nie od dziś, że dobrej woli i chęci
współpracy ze strony Wójt z tą Radą nie ma. Więc tyle naszego, że możemy sobie tutaj po
biadolić a Pani Wójt zwołując sesję nadzwyczajną nie przyjeżdża na nią.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska; Przepraszam Panie Przewodniczący, ustalaliśmy
przecież, że sesja miała być wczoraj i wszyscy łącznie z mecenasem byliśmy nastawieni na
wczorajszy dzień, a Pan w ostatniej chwili zmienił na dzisiaj.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Jeżeli wniosek wpływa o sesję nadzwyczajną
Przewodniczący zwołuje ją w ciągu 7 dni i trzeba się liczyć, że jest 7 dni. Jeżeli mówię, że
wstępnie jest tak, a z różnych przyczyn nie może się to odbyć interesuje nas tylko to, że sesja
jest zwołana na dzisiaj. Jeżeli ja z Panią Wójt widziałem się o 15.30 w Sądzie na ogłoszeniu
postanowienia które przegrała w trybie wyborczym, ja zdążyłem tutaj dojechać to dziwię się
dlaczego Ona w dalszym ciągu nie dojechała przez te 2,5 godziny. Nawet zaczynam się
martwić czy coś Jej się nie stało.
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb- poddał pod głosowanie projekt uchwały
w tej sprawie ze zmianami.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie głosowało
10 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, wstrzymało się od głosowania 2 radnych
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Ad.5.
ZAMKNIĘCIE SESJI
Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb; Zamykam obrady sesji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

