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Protokół nr 10/2019
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 19 czerwca 2019 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1540 i zakończono o godz. 1630
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 15
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad.1
OTWARCIE SESJI
Sesję otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko Regina
Hukiewicz. Przewodnicząca Rady Gminy powitała biorących udział w sesji państwa radnych,
sołtysów, panią Wójt Gminy Jolantę Krysowatą- Zielnica, panią Zastępcę Wójta Bogusławę
Folkman, Zastępcę głównego księgowego panią Karolinę Katan, Sekretarz Gminy panią
Anetę Niewiarowską, Mecenasa pana Mateusza Chlebowskiego, kierowników jednostek.
Ad.2
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Rozpatrzenie raport o stanie gminy Wińsko za 2018 rok.
7. Debata nad raportem o stanie gminy Wińsko za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Wińsko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wińsko za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wińsko absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2018 r.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie przyjęcie
porządku obrad.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poinformowała, że protokół był do wglądu
w biurze Rady Gminy, był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
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W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z
poprzedniej sesji głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.4
INFORMACJE I KOMUNIKATY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica przekazała informacje nt. działań podejmowanych
w okresie międzysesyjnym. Przekazała między innymi; Jeszcze dziś dotarła do nas
wiadomość, potwierdzenie, że nasza parafia Świętej Trójcy w Wińsku otrzymała 159.000zł z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, słynny remont naszej wieży. Również dziś
dostaliśmy informację, dziś została uchwalona przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego
autopoprawka, że dostaliśmy oprócz drogi Rudawa-Stryjno z FOGR, oprócz trzech stawów
także drogę w Iwnie, dojazd od krajówki w stronę nowo budowanej świetlicy i dalej
166.320zł. Wprowadzeniem tych środków zajmiemy się już na następnej sesji. Także dzisiaj
została uchwalona Odnowa Wsi, dostaliśmy na Moczydlnicę Klasztorną tyle ile
wnioskowaliśmy, czyli maksymalny udział środków zewnętrznych około 30.000, chodzi o
plac zabaw, wspólną przestrzeń na placu przy kościele który odzyskaliśmy, jest nasz gminny i
teraz podlega rekultywacji itd.
Zapowiadam także rzecz dla mnie istotną, jutro po południu przyjeżdża ekipa telewizji
niemiecko amerykańskiej, która kończy już film "Auf Wiedersehen in Winzig", o Wińsku
przedwojennym i współczesnym. Będą tu do niedzieli do końca weekendu, więc nie zdziwcie
sie państwo, te wzmożone porządki jakie trwają w Wińsku są związane nie tylko z Bożym
Ciałem ale także z tym, że ostatnie dni zdjęciowe. Film będzie pokazywany jesienią, mam
nadzieję że w Wińsku będzie to pokaz przedpremierowy zanim pojawi się na festiwalu w
Stanach Zjednoczonych.
Ad.5.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Głos zabrał sołtys sołectwa Baszyn Eugeniusz Osowski; Chciałem się odnieść do jednego
tematu, dlaczego nie jest informowana wieś jeżeli są robione jakiekolwiek remonty na danej
wsi czy na danej drodze? Następna sprawa, dlaczego nikt z pracowników urzędu nie wie, że
coś się w ogóle robi i co się robi? Następna sprawa, dlaczego projekt nie istnieje jeżeli ktoś z
mieszkańców zgłasza jakieś usterki czy niedociągnięcia, czuje się intruzem a nie tym który
pomaga i zgłasza jakiś problem i kto będzie odpowiedzialny za łatanie dziur i wulkanizację
opon, które są na drodze między Baszynem a Smogorzowem? To jest odcinek dwóch
kilometrów, zostały tam wywiezione gwoździe, szkło, różne śmieci itd. W imieniu
mieszkańców przywiozłem sprzęt który tam został wysypany. Nie wiem czy ktoś się pozbył
śmieci, czy to miało nam pomóc czy zaszkodzić. To jest po zbieraniu firmy która to robiła,
zbierała firma, następnie mieszkańcy przeszli i zebrali. Jak dalej to będzie rozwiązane, kto za
to będzie odpowiadał?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Od dwóch lat dzieje się w ten sposób, że jak
szukamy wykonawcy na jakikolwiek zakres robót w sołectwie które pan reprezentuje to
mamy wielki problem, ponieważ ludzie, firmy nie chcą pracować w tym sołectwie. O tym
możemy porozmawiać, żeby nie ubliżać normalnym porządnym ludziom zwykłym
mieszkańcom, poza kamerami. Zanim pan sołtys nie przeprosi mnie za kłamstwa i
oszczerstwa które rzucał pod moim adresem, rozprowadzał nie tylko po wiosce, nie
zamierzam podejmować z nim żadnej dyskusji, ale państwu którzy zobaczyliście to żelastwo
wyjaśnię. Wiele dróg naprawiamy, robimy podbudowę środkiem legalnym jakim jest gruz.
Gruz skruszony i przesiewany. Pierwsze przesiewanie polega na tym, że wybiera się wszystko
co nie jest cegłą, wszelkie elementy drewniane w których znajdują się elementy metalowe lub
szklane, oka, drzwi, klamki, wiązanie. Firma która podjęła się tego zebrania, nie wzięła pod
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uwagę jednej zmiennej, i firma jest odpowiedzialna w całości za to co się wydarzyło.
Przypomnę, że tam gdzie trwają roboty nie wolno wchodzić ani jeździć, tylko po to żeby się
potem sfilmować i puszczać do internetu że się sobie kółko przebiło od roweru. Więc firma ta
popełniła błąd, mylenie się jest rzeczą ludzką, albo z niewiedzy albo z zapomnienia, część
gruzu podjęła ze zgorzeliska. Zgorzelisko to jest takie miejsce w którym był kiedyś pożar. W
związku z tym nie było tam desek, nie było tam okien, nie było tam drzwi bo one się spaliły a
to żelastwo zostało, i część tego zgorzeliska została wywieziona na drogę po próbie zebrania
tego co tam się znalazło, bo nie zostało wybrane z drewnem bo drewna nie było, firma
podjęła decyzję o zebraniu tego gruzu na swój koszt, bo to ryzyko firmy która przyjęła
zlecenie o zebraniu tego i wysypaniu kamieni. Tak czy śmak te cegły miały być
przysypywane kamieniem ale w momencie a to był pożar obiektu zabytkowego bardzo
starego, stąd to żelastwo wygląda jak zawiasy od zakrystii za przeproszeniem bo to był
zabytkowy obiekt. I nie jest prawdą tu zacytuję obecnego, że zrobiłam to specjalnie na złość
mieszkańcom Baszyna i Smogorzowa, bo ja tego gruzu nie woziłam. Nie życzę sobie
używania mojego nazwiska w kontekście obraźliwym i w rymowankach, bo rymowanki
proszę pana, za rymowanki to już nie jedna osoba zapłaciła na mój temat. I co najistotniejsze
tutaj, nie zrobiłam tego tak jak rozprowadzane jest to po wsi, żeby się pozbyć gruzu i śmieci
bo za wywózkę musiałabym zapłacić. Otóż nie był to gruz i nie były to śmieci gminne i nie
musiałam ich nigdzie wywozić, a gdybym wywoziła to nie musiałabym za to zapłacić, bo to
nie jest ani nasza nieruchomość, ani nasze zgorzelisko, ani nasz gruz. Każdy pretekst żeby
ludzi nabuntować i oskarżać o rzeczy które być może nie wiem, może pana na to stać dlatego
mnie pan o to oskarża niosą taki problem. W tej chwili wykonawca wiem że zachorował ale
że roboty trwają i że ten gruz od dłuższego czasu może już jest zdjęty ten który był
zanieczyszczony a może jeszcze ta robota nie jest skończona. Przypominam, że na teren robót
nie należy wjeżdżać, wchodzić. Wybraliśmy moment i sezon w którym nie ma już siewów a
jeszcze żniw, więc popisywanie się wszelkimi kołami od rowerów jest ewidentną
złośliwością. Radzę panu skupić się na samowolach budowlanych jakich dokonał pan w
świetlicy będącej własnością gminy a nie sołectwa i naprawieniu szkód jakie tam zostały
wyrządzone bez wiedzy i zgody urzędu gminy. Na temat niektórych z nich dostawał pan
pisma, na niektóre pan dopiero dostanie. Radzę skupić się na wypełnianiu obowiązków
sołtysa. Teraz przy okazji każdych wyborów sołeckich przypominam kim sołtys jest a kim nie
jest i czym jest sołectwo a czym nie jest. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy a nie
samotną wyspą, a nie księstwem. Każde sołectwo, Baszyn też.
Sołtys sołectwa Baszyn Eugeniusz Osowski; Chciałem się odnieść do tych słów. Nie jestem
wcale czarną owcą i mieszkańcy Baszyna też nie są czarnymi owcami, i proszę tutaj mi nie
sugerować to czy tamto, że coś jest nie tak, że w jakiś sposób (...) czy oczerniałem panią, bo
takie zdarzenie nie miało żadnego miejsca po pierwsze. Po drugie ten gruz który został
wywieziony, proszę pojechać i zobaczyć jak to wygląda. Po trzecie jeżeli tam są prace
remontowe i budowlane itd. jeżeli pani to mówi, dlaczego nie było żadnej informacji.
Ponawiam pytanie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Ja już nie rozmawiam z tym panem.
Ad. 6.
ROZPATRZENIE RAPORTU O STANIE GMINY WIŃSKO ZA 2018 ROK.
Głos zabrała Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska; zgodnie ze znowelizowaną ustawą o
samorządzie gminnym, dokładnie art. 28aa ust 1, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia
radzie gminy raport o stanie gminy. Raport ten obejmuje przede wszystkim podsumowanie
działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i
strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Przedmiotowy raport powstał w
oparciu o cytowane przepisy i został państwu radnym przesłany.
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Nikt z radnych nie zabrał głosu
Ad.7.
DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY WIŃSKO ZA 2018 ROK.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Ad.8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WOTUM ZAUFANIA DLA
WÓJTA GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz- poddała pod głosowanie projekt
uchwały w tej sprawie
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Chwilowo salę obrad opuściła radna Agnieszka Bartoszek
Ad.9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WIŃSKO ZA ROK 2018.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca głównego księgowego p. Karolina
Katan.
Zastępca głównego księgowego p. Karolina Katan poinformowała, że na posiedzeniu komisji
została przedstawiona opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wykonania
budżetu.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz- poddała pod głosowanie projekt
uchwały w tej sprawie
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WÓJTOWI GMINY WIŃSKO
ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA
2018R.
Przewodnicząca Rady Regina Hukiewicz poinformowała, że państwo radni zapoznali się ze
sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, informacją o
stanie mienia komunalnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
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Komisja Rewizyjna w dniu 13 maja 2019 roku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
finansowym Gminy za 2018 rok, sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu za 2018r.
informacją o stanie mienia gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok i wystąpiła z
wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Kilanowski odczytał uchwałę Komisji
Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wińsko za 2018
rok.
Przewodnicząca Rady Regina Hukiewicz poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Wińsko za 2018 rok.
Następnie Przewodnicząca odczytała uchwałę nr IV/50/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wińsko w sprawie udzielenia absolutorium dla
Wójta Gminy Wińsko za 2018 rok.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Na salę obrad powróciła radna Agnieszka Bartoszek
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz- poddała pod głosowanie projekt
uchwały w tej sprawie
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.11.
WOLNE WNIOSKI
Radny Józef Kaczmarek; Nie mogłem zabrać głosu jako sołtys, nie jestem sołtysem, proszę
urząd gminy aby na przyszłość nie dochodziło do takich, nie miało miejsce takie zdarzenie
jak dzisiaj, że przychodzi sołtys i nie ma informacji, że na jego terenie w jego sołectwie jest
robione jakieś zadanie. Proszę urząd gminy, urzędników aby informować sołtysów o pracach
które mają być wykonane w danym sołectwie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Po sesji lipcowej spotkamy się, porozmawiamy o
prawach, obowiązkach i zasadach współpracy urzędu i sołtysów. I ci którzy jeszcze nie byli
sołtysami to może sami doczytali ale dowiedzą się na czym to polega, że trzeba się
interesować sołectwem i że to działa w obie strony. Pewnie już zauważyli niektórzy, że
przestaliśmy większość pism wysyłać do sołtysów. Sołtys ma w urzędzie bywać, itd.
Będziemy także w sposób szczególny promować, szczególny czyli finansowy promować
aktywny udział w sesjach, komisjach, w pracach samorządu gminy, bo sołtys to taki człowiek
samorządu w jednostce organizacyjnej jaką jest sołectwo, czyli nasz człowiek tam na miejscu.
To od naszego człowieka musimy się dowiedzieć co trzeba pilnie zrobić, co się ważnego stało
i to nasz człowiek musi się od nas dowiedzieć co my planujemy w sołectwie. Ale w tym celu
musi być z sołtysem dobry kontakt, ludzie którzy się z gminą nie kontaktują nie wiedzą.
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Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska przekazała, że Krajowa Rada Izb Rolniczych
zarządziła na dzień 28 lipca 2019r. wybory do rad powiatowych Izb Rolniczych.
Kandydatem na członka Rady Powiatowej może być wyłącznie członek tej izby czyli płatnik
podatku rolnego. W tej chwili w urzędzie jest wyłożony wykaz uprawnionych, wykaz jest
wyłożony do przyszłej środy. Została powołana Okręgowa Komisja Wyborcza nr 138 w
Wińsku, która będzie zbierała dokumenty kandydatów, chętne osoby do komisji. Pełni dyżury
27.06.2019 od 10.00 do 12.00, 01.07. 2019 od 10.00 do 12.00 i w ostatnim dniu 05.07.2019
od 12.00 do 15.30. Wszystkie ogłoszenia dostępne są w BIP zakładka wybory, wybory do
Izby Rolniczych. Ogłoszenia dostali państwo sołtysi. Siedziba w budynku GOPS.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; poinformowała, że w przyszłym tygodniu
rozstrzygniecie konkursu "Bezpieczne gospodarstwo", nasz mieszkaniec, radny,
przewodniczący Komisji Rolnictwa znalazł się w finale wojewódzkim.
Ad.12.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz – wobec wyczerpania porządku dziennego
sesji zamykam obrady 10 sesji Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

