
1 

 

 

 

PPrroottookkóółł  nnrr  6644//22001188  

zz  sseessjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  ww  WWiińńsskkuu  

ooddbbyytteejj  ww  ddnniiuu  1188  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  22001188  rrookkuu 
 

Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 17
45

 i zakończono o godz. 18
10

 

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. 

 

AAdd..11    

OOTTWWAARRCCIIEE  SSEESSJJII 
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. 

 

AAdd..22  

PPRRZZEEDDSSTTAAWWIIEENNIIEE  PPOORRZZĄĄDDKKUU  OOBBRRAADD    

  

PPrrooppoonnoowwaannyy  ppoorrzząąddeekk  oobbrraadd:: 

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.   

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

1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  

  

AAdd..  33..    

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZMMIIAANNYY  BBUUDDŻŻEETTUU  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  NNAA  

22001188  RROOKK..  

 

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   

1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSttwwiieerrddzzaamm,,  żżee  uucchhwwaałłaa    zzoossttaałłaa  ppooddjjęęttaa.. 

  

AAdd..  44..    

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  WWIIEELLOOLLEETTNNIIEEJJ  PPRROOGGNNOOZZYY  FFIINNAANNSSOOWWEEJJ  

GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO..  

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Anna Kupczyk.  

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  PPaannii  SSkkaarrbbnniikk  nnaajjwwaażżnniieejjsszzee  zzmmiiaannyy  cczzyyllii  tteenn  

pprroojjeekktt  eedduukkaaccyyjjnnyy  ppootteemm  kkoolleejjnnee 

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.  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  CCzzyy  mmaammyy  wwiięęcceejj  sszzcczzeeggóółłóóww,,  bboo  ssłłoowwoo  eettaapp  

ppiieerrwwsszzyy,,  ttoo  iillee  jjeesstt  ttyycchh  eettaappóóww,,  ccoo  oobbeejjmmuujjąą?? 

Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Na razie w ramach tego zadania tych zabytków jest tylko 

cmentarz żydowski w tej chwili.  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  AAllee  eettaapp  ppiieerrwwsszzyy  ccmmeennttaarrzzaa  rroozzuummiieemm 

Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; że etap pierwszy to teraz jest cmentarz, później będzie tak 

jakby kolejne zadanie  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  OOggóóllnniiee,,  aa  nniiee  żżee  ssaamm  ccmmeennttaarrzz  jjeesstt  ppooddzziieelloonnyy  

nnaa  eettaappyy  jjeesszzcczzee?? 

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.   

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  CCzzyyllii  lliissttaa  rraannkkiinnggoowwaa  śśwwiieettlliicc  jjeesstt  jjuużż  

zzaaaakkcceeppttoowwaannaa  ii  ddllaatteeggoo  ttoo  wwpprroowwaaddzzaammyy  ttaakk??  

SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa;;  MMaammyy  uucchhwwaałłęę  zzaarrzząądduu  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  zz  1166  lliippccaa  ii  

jjeesstteeśśmmyy  ttuuttaajj  nnaa  88  mmiieejjssccuu..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  DDoo  kkiieeddyy  mmaammyy  jjaakkiiśś  tteerrmmiinn  żżeebbyy  ssiięę  ttyymm  

tteemmaatteemm  zzaajjąąćć??  

SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa;;  NNaa  rraazziiee  jjeesstt  jjeesszzcczzee  wwnniioosseekk  uuzzuuppeełłnniiaannyy  ((......))  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  CCzzyyllii  ttoo  ccoo  mmóówwiiłłeemm  wwtteeddyy  ww  lliippccuu  nnaa  sseessjjaacchh,,  

żżee  nniiee  mmaa  sszzaannss  żżeebbyy  ww  ttyymm  rrookkuu  jjaakkaakkoollwwiieekk  śśwwiieettlliiccaa  bbyyłłaa  rreeaalliizzoowwaannaa  ttoo  ssiięę  ppoottwwiieerrddzzaa,,  

ttaakk?? 

Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; Tak.  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  CCzzyyllii  ppiieerrwwsszzee  wwyyddaattkkii  ttoo  ddooppiieerroo  ((......))  wwiioossnnaa  

pprrzzyysszzłłeeggoo  rrookkuu  eewweennttuuaallnniiee 

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.  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  PPrroosszzęę  kkoonnkkrreettnnyy  wwnniioosseekk.. 

Radny Stanisław Tolisz; Mój konkretny wniosek jest o odrzucenie tej inwestycji.  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  CCzzyyllii  wwyykkrreeśślleenniiee  zz  tteejj  wwiieelloolleettnniieejj  pprrooggnnoozzyy  

ffiinnaannssoowweejj,,  ttaakk?? 

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?  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  TToo  jjeesstt  sseessjjaa    nnaaddzzwwyycczzaajjnnaa  nnaa  wwnniioosseekk  WWóójjtt.. 

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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PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  WWyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee  wwtteeddyy  rrzzeecczzyywwiiśścciiee  pprroossiiłłeemm  

nnaa  tteejj  sseessjjii  oo  ttoo  żżeebbyyśśmmyy  ddoossttaallii  jjaakkoo  rraaddnnii  ttaakkąą  iinnffoorrmmaaccjjęę..  WWyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee  ddllaatteeggoo  tteemmaatt  

tteenn  tteerraazz  wwrraaccaa,,  żżee    rraaddnnii  nniiee  ddoossttaallii  tteejj  iinnffoorrmmaaccjjii..  

KKiieerroowwnniikk  RReeffeerraattuu  MMoonniikkaa  MMyyrrddzziioo;;  PPaannii  JJaassiinnoowwsskkaa  wwyyjjaaśśnniiaałłaa  PPaańńssttwwuu,,  iinnffoorrmmoowwaałłaa  

PPaańńssttwwaa  oo  ttyymm  jjaakkiiee  uussttaalleenniiaa    pprrzzeepprroowwaaddzzaa  zz  UUrrzzęęddeemm  MMaarrsszzaałłkkoowwsskkiimm..  MMyy  mmuussiieelliiśśmmyy  

uuzzggaaddnniiaaćć  zz  UUrrzzęęddeemm  MMaarrsszzaałłkkoowwsskkiimm 

Radna Anna Górska; Nie wiem czy Państwo uzgadnialiście po likwidacji GOSTiR-u  

KKiieerroowwnniikk  RReeffeerraattuu  MMoonniikkaa  MMyyrrddzziioo;;  MMuussiieelliiśśmmyy  PPaannii  AAnniiuu  uuzzggaaddnniiaaćć,,  bboo  nnaa  ttyymm  eettaappiiee  jjaakk  

oottrrzzyymmaalliiśśmmyy  rroozzssttrrzzyyggnniięęcciiee,,  wwyynniikkii  kkoonnkkuurrssuu  ttoo  wwiieeddzziieelliiśśmmyy  jjuużż,,  żżee  GGOOSSTTiiRR  zzoossttaałł  

zzlliikkwwiiddoowwaannyy  ii  ppoocczząąttkkoowwoo  PPaańńssttwwaa  ppooiinnffoorrmmoowwaalliiśśmmyy  ii  zzggooddnniiee  zz  pprraawwddąą  nnaasszzee  

ppooddeejjrrzzeenniiaa  bbyyłłyy  ttaakkiiee,,  żżee  ppeewwnniiee  pprroojjeekkttuu  nniiee  bbęęddzziieemmyy  mmooggllii  rreeaalliizzoowwaaćć,,  ppoonniieewwaażż  pprroojjeekktt  

ooppiieewwaałł  nnaa  ssttwwoorrzzeenniiee  llookkaalluu  ppoodd  GGOOSSTTiiRR..  NNaattoommiiaasstt  PPaannii  JJaassiinnoowwsskkaa  nnaa  ttaammttyymm  eettaappiiee  

wwnniioosskkoowwaałłaa  zz  UUrrzzęęddeemm  MMaarrsszzaałłkkoowwsskkiimm,,  nneeggooccjjoowwaałłaa,,  nnaattoommiiaasstt  jjaa  nniiee  ppaammiięęttaamm  tteeggoo  jjaakkiiee  

bbyyłłyy  ddookkłłaaddnnee  sszzcczzeeggóółłyy,,  bbyyłłaa  PPaannii  JJaassiinnoowwsskkaa  ttuuttaajj,,  ssiieeddzziiaałłaa  kkoołłoo  mmnniiee  ii  PPaańńssttwwuu  ttoo  

ttłłuummaacczzyyłłaa  ii  ddllaa  PPaańńssttwwaa  bbyyłłyy  wwyyssttaarrcczzaajjąąccee  wwyyjjaaśśnniieenniiaa  bboo  wwpprroowwaaddzziilliiśścciiee  ttoo  PPaańńssttwwoo  ddoo  

wwiieelloolleettnniieejj  pprrooggnnoozzyy..  NNaattoommiiaasstt  ddzziissiieejjsszzyy  pprroojjeekktt  zzmmiiaannyy  ddoo  wwiieelloolleettnniieejj  nniiee  zzaakkłłaaddaa  ww  

ooggóóllee  oommaawwiiaanniiaa  GGOOSSTTiiRR--uu.. 

Radny Stanisław Tolisz; Ale mamy to w punkcie. Wydatki majątkowe, punkt nr 3.  

KKiieerroowwnniikk  RReeffeerraattuu  MMoonniikkaa  MMyyrrddzziioo;;  JJeesstt  ww  ppuunnkkcciiee  zz  uuwwaaggii  nnaa  ttoo,,  żżee  oobboowwiiąązzuujjee  

ppoowwttóórrzzeenniiee  wwsszzyyssttkkiicchh  iinnffoorrmmaaccjjii.. 

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.  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  SSzzaannoowwnnii  PPaańńssttwwoo,,  wwyyddaajjee  mmii  ssiięę,,  żżee  ttuuttaajj  ttaa  

cczzuujjnnoośśćć  jjeesstt  wwyymmaaggaannaa  aallee  aakkuurraatt  ww  ttyymm  pprrzzyyppaaddkkuu  ttoo  nniiee  wwiiddzzęę  ttuuttaajj  jjaakkiiśś  zzaaggrroożżeeńń  ttaakk  jjaakk  

zz  ttyymm  GGOOSSTTiiRR--eemm,,  wwiięęcc  pprrooppoonnoowwaałłbbyymm  zzaakkoońńcczzyyćć  ttąą  ddyysskkuussjjęę..  PPrrzzyyppoommiinnaamm,,  żżee  

pprrzzeeggłłoossoowwaalliiśśmmyy  jjuużż  jjeeddeenn  wwnniioosseekk  ddoottyycczząąccyy  wwyykkrreeśślleenniiaa  tteeggoo  ppuunnkkttuu  55,,    ddooppóókkii  rraaddnnii  nniiee  

ddoossttaannąą  kkoommpplleettuu  ddookkuummeennttóóww  ii  pprroojjeekkttuu  ii  pprrooppoonnoowwaałłbbyymm,,  pprroosszzęę  oo  pprrzzyyppoommnniieenniiee  

wwyynniikkóóww  ggłłoossoowwaańń  kkoommiissjjii..   
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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.  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  MMoożżeemmyy  jjaakkoośś  sspprraawwddzziićć  oo  jjaakkiiee  ssttaawwyy  

cchhooddzziiłłoo,,  cczzyy  ttoo  zzaaddaanniiee  zzoossttaałłoo  zzrreeaalliizzoowwaannee??  BBoo  jjaa  kkoojjaarrzzęę,,  żżee  mmiiaałłaa  bbyyćć  cchhyybbaa  PPiisskkoorrzzyynnaa,,  

SSttaasszzoowwiiccee..  

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  NNiiee..  DDaalliiśśmmyy  kkoonnkkrreettnnee  ssttaawwyy..  

SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa;;  NNaa  ppeewwnnoo  ttoo  bbyyłłyy  PPiisskkoorrzzyynnaa,,  SSttaasszzoowwiiccee  ii  cchhyybbaa  

BBrrzzóózzkkaa..  NNiiee  wwiieemm  cczzyy  ww  BBrrzzóózzccee  jjeesstt  ssttaaww??  TToo  cchhyybbaa  bbyyłłyy  ttee  ttrrzzyy  ssttaawwyy  ii  bbyyłłyy  zzłłoożżoonnee  

wwnniioosskkii  ddoo  TTeerreennoowweeggoo  FFuunndduusszzuu  GGrruunnttóóww  RRoollnnyycchh,,  nnaa  rraazziiee  ddoo  tteejj  ppoorryy  nniiee  ssąą  ttee  wwnniioosskkii  

rroozzppaattrrzzoonnee  ii  cchhyybbaa  pprraawwddooppooddoobbnniiee  nniiee  bbęęddzziiee  nnaa  ttoo  ppiieenniięęddzzyy  bboo  wwsszzyyssttkkoo  ppoosszzłłoo  nnaa  ddrrooggęę  

zz  tteeggoo  ccoo  mmii  wwiiaaddoommoo..  TToo  bbyyłłyy  ttee  ttrrzzyy  ssttaawwyy..  

RRaaddnnaa  JJoollaannttaa  RRaaffaałłkkoo;;  NNaa  jjaakkąą  ddrrooggęę??  

SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa;;  NNaa  ddrrooggii..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  ZZ  tteeggoo  ffuunndduusszzuu  śśrrooddkkii  nnaa  ddrrooggii  ppoosszzłłyy  aa  nniiee  nnaa  

ssttaawwyy..  

RRaaddnnaa  BBaarrbbaarraa  ŻŻeelliiźźnniiaakk;;  JJeeżżeellii  nnaa  ddrrooggii  ttoo  ppoowwiinnnniiśśmmyy  uussttaalliićć..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  TToo  nniiee  nnaa  ttyymm  ppoozziioommiiee,,  bboo  ttoo  kkrraajjoowwyy  ffuunndduusszz  

ttaakk  uussttaalliiłł,,  ppoosszzeeddłł  wwnniioosseekk  zz  ggmmiinnyy  nnaa  ssttaawwyy  aa  oonnii  uussttaalliillii,,  żżee  nnaa  ssttaawwyy  nniiee  ddaajjąą  ttyyllkkoo  nnaa  

ddrrooggii..  

RRaaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk;;  TToo  PPaanniiee  PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  ww  ttaakkiimm  rraazziiee  zzmmiieenniiaammyy  tteerraazz  zzaaddaanniiee,,  

cceell  zzaaddaanniiaa,,  zzee  ssttaawwuu  ddaajjmmyy  nnaa  ddrrooggii  ttee  3300..000000..  

SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa;;  NNiiee  mmaammyy  ooffiiccjjaallnniiee  iinnffoorrmmaaccjjii..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  NNiiee  mmaammyy  iinnffoorrmmaaccjjii  ii  nnaawweett  wwnniioosseekk  nniiee  zzoossttaałł  

zzłłoożżoonnyy  zz  ggmmiinnyy  jjaakkiikkoollwwiieekk..  

RRaaddnnaa  AAnnnnaa  GGóórrsskkaa;;  CChhcciiaałłaamm  zzaappyyttaaćć,,  nniiee  mmaa  PPaannii  WWóójjtt,,  KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa  uussttaalliiłłaa,,  żżee  

sskkaarrggaa  mmiieesszzkkaańńccóóww  ooddnnoośśnniiee  mmooddeerrnniizzaaccjjii  ssttaawwuu  jjeesstt  zzaassaaddnnaa,,  jjaakk  ttoo  wwyygglląąddaa  PPaannii  SSkkaarrbbnniikk  

ww  tteejj  cchhwwiillii  ww  bbuuddżżeecciiee,,  bboo  wweeddłłuugg  PPaannii  ssttwwiieerrddzzeenniiaa  ppiieenniiąąddzzee,,  kkttóórree  bbyyłłyy  pprrzzeezznnaacczzoonnee  ww  

bbuuddżżeecciiee  ttaa  kkwwoottaa  2200..000000  zzoossttaałłaa  pprrzzeezznnaacczzoonnaa  nnaa  tteenn  ssttaaww  zzaa  wwssiiąą.. 

Skarbnik Gminy Anna Kupczyk; I tak została zapłacona ta kwota.   

RRaaddnnaa  AAnnnnaa  GGóórrsskkaa;;  TToo  tteerraazz  pprroosszzęę  ppoowwiieeddzziieećć,,  sskkaarrggaa  uuzznnaannaa  zzoossttaałłaa  zzaa  zzaassaaddnnąą  pprrzzeezz  

KKoommiissjjęę  RReewwiizzyyjjnnąą  ii  ccoo  ddaalleejj??  

SSkkaarrbbnniikk  GGmmiinnyy  AAnnnnaa  KKuuppcczzyykk;;  JJaa  nniiee  ddoossttaałłaamm  żżaaddnneeggoo  wwnniioosskkuu  żżeebbyy  ddoo  bbuuddżżeettuu  

wwpprroowwaaddzziićć  jjeesszzcczzee  rraazz  tteenn  ssttaaww..  

RRaaddnnaa  AAnnnnaa  GGóórrsskkaa;;  TToo  jjeesstt  ww  bbuuddżżeecciiee,,  jjeesstt  pprroottookkóółł  nnaa  ttoo  kkoommiissjjii  bbuuddżżeettoowweejj,,  żżee  jjeesstt  ttoo  ww  

bbuuddżżeecciiee..  PPaannii  ddoossttaałłaa  ppoolleecceenniiee  jjaakkoo  SSkkaarrbbnniikk  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  PPaannii  AAnniiuu,,  jjeesstteeśśmmyy  ww  ttaakkiimm  mmoommeenncciiee,,  żżee  jjuużż  

nniiee  ddaammyy  rraaddyy  tteeggoo  pprrzzeeffoorrssoowwaaćć  ii  nnaawweett  wwpprroowwaaddzzeenniiee  tteeggoo  zzaaddaanniiaa  ww  ttyymm  mmoommeenncciiee  cczzyy  

pprrzzyy  tteejj  pprrooppoozzyyccjjii  uucchhwwaałłyy  bbuuddżżeettoowweejj  nniicc  nniiee  ddaa..  JJeeddyynnee  ccoo  wwyyddaajjee  mmii  ssiięę  ttoo  ttoo  oo  cczzyymm  

rroozzmmaawwiiaalliiśśmmyy,,  żżee  jjaa  sskkiieerruujjęę  ddoo  WWoojjeewwooddyy  jjaakkoo  ddoo  oorrggaannuu  nnaaddzzoorrcczzeeggoo  wwnniioosseekk  oo  ttoo,,  żżeebbyy  

sskkoonnttrroolloowwaałł  zzaassaaddnnoośśćć  ttyycchh  wwyyddaattkkóóww,,  cczzyy  ddoo  RReeggiioonnaallnneejj  IIzzbbyy  OObbrraacchhuunnkkoowweejj,,  bboo  

rrzzeecczzyywwiiśścciiee  PPaannii  iinntteennccjjąą  bbyyłł  zzuuppeełłnniiee  iinnnnyy  ssttaaww..  TToo  bbyyłłoo  ppoottwwiieerrddzzoonnee  ii  wwyycciiąąggiieemm  zz  

pprroottookkoołłuu    ii  ttyymm  ccoo  mmóówwiiłł  ttuuttaajj  ssoołłttyyss  FFąąffaarraa,,  aa  zzoossttaałł  zzrroobbiioonnyy  zzuuppeełłnniiee  iinnnnyy  ssttaaww,,  ccoo  pprraawwddaa  

ww  oobbrręębbiiee  ggeeooddeezzyyjjnnyymm  aallee  zzuuppeełłnniiee  ppoozzaa  wwssiiąą,,  nniiee  nnaa  tteerreenniiee  nnaapprrzzeecciiwwkkoo  sskklleeppuu..  

RRaaddnnaa  BBaarrbbaarraa  ŻŻeelliiźźnniiaakk;;  TTeenn  wwnniioosseekk  ssiięę  nnaazzyywwaa  mmooddeerrnniizzaaccjjaa  ssttaawwóóww  ii  ssąą  nniieennaazzwwaannee  ttoo  

wwiiaaddoommoo  kkttóórryy  rroobbiićć,,  aa  jjeeżżeellii  jjeesstt  ookkrreeśślloonnyy  ggddzziiee  ttrrzzeebbaa  zzrroobbiićć  ttoo  jjeeddnnaakk  ttaamm  ssiięę  nniiee  rroobbii..  



8 

 

 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  WWiiddzziicciiee  PPaańńssttwwoo,,  wwee  wwsszzyyssttkkiimm  wwyymmaaggaannaa  

jjeesstt  zzaawwsszzee  ddoobbrraa  wwoollaa  ii  cchhęęćć  wwssppóółłpprraaccyy..  WWiieemmyy  nniiee  oodd  ddzziiśś,,  żżee  ddoobbrreejj  wwoollii  ii  cchhęęccii  

wwssppóółłpprraaccyy  zzee  ssttrroonnyy  WWóójjtt  zz  ttąą  RRaaddąą  nniiee  mmaa..  WWiięęcc  ttyyllee  nnaasszzeeggoo,,  żżee  mmoożżeemmyy  ssoobbiiee  ttuuttaajj  ppoo  

bbiiaaddoolliićć  aa  PPaannii  WWóójjtt  zzwwoołłuujjąącc  sseessjjęę  nnaaddzzwwyycczzaajjnnąą  nniiee  pprrzzyyjjeeżżddżżaa  nnaa  nniiąą..    

SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa;;  PPrrzzeepprraasszzaamm  PPaanniiee  PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy,,  uussttaallaalliiśśmmyy  

pprrzzeecciieeżż,,  żżee  sseessjjaa  mmiiaałłaa  bbyyćć  wwcczzoorraajj  ii  wwsszzyyssccyy  łłąącczznniiee  zz  mmeecceennaasseemm  bbyylliiśśmmyy  nnaassttaawwiieennii  nnaa  

wwcczzoorraajjsszzyy  ddzziieeńń,,  aa  PPaann  ww  oossttaattnniieejj  cchhwwiillii  zzmmiieenniiłł  nnaa  ddzziissiiaajj..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  RRaaddyy  GGmmiinnyy  MMiicchhaałł  GGoołłąąbb;;  JJeeżżeellii  wwnniioosseekk  wwppłłyywwaa  oo  sseessjjęę  nnaaddzzwwyycczzaajjnnąą  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  zzwwoołłuujjee  jjąą  ww  cciiąągguu  77  ddnnii  ii  ttrrzzeebbaa  ssiięę  lliicczzyyćć,,  żżee  jjeesstt  77  ddnnii..  JJeeżżeellii  mmóówwiięę,,  żżee  

wwssttęęppnniiee  jjeesstt  ttaakk,,  aa  zz  rróóżżnnyycchh  pprrzzyycczzyynn  nniiee  mmoożżee  ssiięę  ttoo  ooddbbyyćć  iinntteerreessuujjee  nnaass  ttyyllkkoo  ttoo,,  żżee  sseessjjaa  

jjeesstt  zzwwoołłaannaa  nnaa  ddzziissiiaajj..  JJeeżżeellii  jjaa  zz  PPaanniiąą  WWóójjtt  wwiiddzziiaałłeemm  ssiięę  oo  1155..3300  ww  SSąąddzziiee  nnaa  ooggłłoosszzeenniiuu  

ppoossttaannoowwiieenniiaa  kkttóórree  pprrzzeeggrraałłaa  ww  ttrryybbiiee  wwyybboorrcczzyymm,,  jjaa  zzddąążżyyłłeemm  ttuuttaajj  ddoojjeecchhaaćć  ttoo  ddzziiwwiięę  ssiięę  

ddllaacczzeeggoo  OOnnaa  ww  ddaallsszzyymm  cciiąągguu  nniiee  ddoojjeecchhaałłaa  pprrzzeezz  ttee  22,,55  ggooddzziinnyy..  NNaawweett  zzaacczzyynnaamm  ssiięę  

mmaarrttwwiićć    cczzyy  ccoośś  JJeejj  ssiięę  nniiee  ssttaałłoo.. 

 

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. 

 

  

AAdd..55. 

ZAMKNIĘCIE SESJI 

 

Przewodniczący Rady Gminy Michał Gołąb;  Zamykam obrady sesji. 

 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Barbara Sagan 

 

 

 

 

 

 


