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PPrroottookkóółł  nnrr  1111//22001199  

zz  sseessjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  ww  WWiińńsskkuu  

ooddbbyytteejj  ww  ddnniiuu  1177  lliippccaa  22001199  rrookkuu 
 

Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 14
05 

i zakończono o godz. 15
25

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 14 

radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecna radna Beata Jaworska.  

  

AAdd..11    

OOTTWWAARRCCIIEE  SSEESSJJII 
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, Zastępcę głównego księgowego 

panią Karolinę Katan, Sekretarz Gminy panią Anetę Niewiarowską, Mecenasa pana Mateusza 

Chlebowskiego, kierownika Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji panią Monikę 

Myrdzio, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Sabinę Baryluk, dr 

Andrzeja Ferens. 

 

AAdd..22  

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOPPOONNOOWWAANNEEGGOO    PPOORRZZĄĄDDKKUU  OOBBRRAADD   
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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Wińsko. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/413/2018 Rady Gminy Wińsko z 

dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli  niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty 

Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wińsko. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wińsko oraz określenia granic  obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 
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12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia 

inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, 

jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji. 

13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami  Gminy Wińsko. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności 

nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Małowice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Wińsko. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie prawa użytkowania 

wieczystego działek nr 1/6 i 1/8 AM-1 położonych w obrębie Białawy Małe. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie prawa użytkowania 

wieczystego działki nr 363- AM-1 położonej w obrębie Morzyna wraz z prawem 

własności zabudowy. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu  na 

działce numer 141/1 i 141/2 położonej w obrębie geodezyjnym Małowice. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody ustanowienia nieodpłatnej i 

nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu  i 

przejazdu na działkach numer 1/6 i 1/8 położonych w obrębie Białawy Małe. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa  wwnniioossłłaa  oo  rroozzsszzeerrzzeenniiee  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  oo  pprroojjeekktt  

uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  wwyyrraażżeenniiaa  zzggooddyy  nnaa  zznniieessiieenniiee  wwssppóółłwwłłaassnnoośśccii  nniieerruucchhoommoośśccii  ppoołłoożżoonnyycchh  

ww  oobbrręębbiiee  mmiieejjssccoowwoośśccii  SSmmooggoorrzzóówweekk.. 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooddddaałłaa  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  wwpprroowwaaddzzeenniiee  

ddoo  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  wwyyrraażżeenniiaa  zzggooddyy  nnaa  zznniieessiieenniiee  

wwssppóółłwwłłaassnnoośśccii  nniieerruucchhoommoośśccii  ppoołłoożżoonnyycchh  ww  oobbrręębbiiee  mmiieejjssccoowwoośśccii  SSmmooggoorrzzóówweekk.. 

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1144  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwnniioosskkiieemm  ggłłoossoowwaałłoo  1133  rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  

ggłłoossoowwaałł  11  rraaddnnyy  
  

Porządek obrad z poprawkami: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacje i komunikaty. 

5. Dyskusja sołtysów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki 

oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Wińsko. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/413/2018 Rady Gminy Wińsko z 

dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli  niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty 
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Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wińsko. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wińsko oraz określenia granic  obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia 

inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, 

jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji. 

13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami  Gminy Wińsko. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności 

nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Małowice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Wińsko. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie prawa użytkowania 

wieczystego działek nr 1/6 i 1/8 AM-1 położonych w obrębie Białawy Małe. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie prawa użytkowania 

wieczystego działki nr 363- AM-1 położonej w obrębie Morzyna wraz z prawem 

własności zabudowy. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu  na 

działce numer 141/1 i 141/2 położonej w obrębie geodezyjnym Małowice. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody ustanowienia nieodpłatnej i 

nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu  i 

przejazdu na działkach numer 1/6 i 1/8 położonych w obrębie Białawy Małe. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wwyyrraażżeenniiaa  zzggooddyy  nnaa  zznniieessiieenniiee  wwssppóółłwwłłaassnnoośśccii  

nniieerruucchhoommoośśccii  ppoołłoożżoonnyycchh  ww  oobbrręębbiiee  mmiieejjssccoowwoośśccii  SSmmooggoorrzzóówweekk.. 

21. Wolne wnioski. 

22. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie przyjęcie 

porządku obrad z poprawkami.  

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad z poprawkami  

głosowało 14 radnych (jednogłośnie) 
 

AAdd..33    

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU    ZZ  PPOOPPRRZZEEDDNNIIEEJJ  SSEESSJJII..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooiinnffoorrmmoowwaałłaa,,  żżee  pprroottookkóółł  bbyyłł  ddoo  wwgglląądduu  

ww  bbiiuurrzzee  RRaaddyy  GGmmiinnyy,,  bbyyłł  wwyywwiieesszzoonnyy  nnaa  ttaabblliiccyy  ooggłłoosszzeeńń  UUrrzzęędduu  GGmmiinnyy..    

  

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej  

sseessjjii..  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1144  rraaddnnyycchh,,  zzaa  pprrzzyyjjęęcciieemm  pprroottookkoołłuu  zz  ppoopprrzzeeddnniieejj  sseessjjii  

ggłłoossoowwaałłoo  1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
  

AAdd..44   

IINNFFOORRMMAACCJJEE  II  KKOOMMUUNNIIKKAATTYY 
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica przekazała; Zapowiadana wizyta czterodniowa ekipy 

niemiecko-amerykańskiej filmowej, ostatnie dni zdjęciowe dotyczące Wińska, jego historii w 

przeszłości, byłych mieszkańców i obecnych mieszkańców do filmu "Auf Wiedersehen in 
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Winzig" odbyło się to w te najgorsze upały. Myślę, że zdjęcia są bardzo udane a jaki będzie 

efekt przekonamy się wiosną przyszłego roku, mamy obiecaną prapremierę tego filmu w 

Wińsku. Jednocześnie tydzień później brałam udział w zjeździe, tak się złożyło z tymi datami, 

byłych mieszkańców Wińska w tym roku w Neufraunhofen w Niemczech, są trzy 

miejscowości do których wyjechali w 45 i 46 roku i co roku te zjazdy odbywają się w jednej z 

tych trzech miejscowości. Za dwa lata jeśli procesy inwestycyjne będą przebiegały tak jak 

obecnie przebiegają, tak zorganizowanie takiego zjazdu będzie możliwe u nas w Wińsku. To 

zaproszenie zostało przyjęte ale oczywiście pod warunkiem, że będziemy gotowi na 

udźwignięcie organizacji takiego przedsięwzięcia. W tym okresie również udało się 

zakończyć wybory sołeckie w całej gminie. Niektórzy sołtysi mają już swoje pierwsze małe 

sukcesy udane. Dzień dziecka w Stryjnie, nowa pani sołtys. Festyn rodzinny w Smogorzowie 

nowy pan sołtys. I remont walącego się mostku na drodze wojewódzkiej w Moczydlnicy, 

wspólne nasze dzieło z nowym panem sołtysem Moczydlnicy Klasztornej. Nie wymieniam 

wszystkich imprez, szczególnie organizowanych przez tych sołtysów którzy sołtysami byli, 

ale tak żeby powiedzieć, że ten pierwszy zapał dał już swoje pierwsze efekty.  

Nasz radny, przewodniczący Komisji Rolnictwa Krzysztof Rudnicki zajął drugie miejsce  na 

cały Dolny Śląsk w konkursie "Bezpieczne gospodarstwo rolne". Też miałyśmy zaszczyt 

uczestniczyć w tym przedsięwzięciu razem z panią przewodniczącą, w uroczystości rozdania 

nagród (...). Bardzo się cieszy, że nie zajął miejsca pierwszego bo musiałby dalej coś 

poprawiać w swoim gospodarstwie i przygotowywać się do konkursu wojewódzkiego, a tak 

ma i zaszczyt i święty spokój.  

W szkołach też zmiany, pożegnaliśmy panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie 

panią Kazimierę Gomułkę a natomiast w Głębowicach powitaliśmy panią Katarzynę Szot, 

nową panią dyrektor, także szkoła w Głębowicach będzie teraz już powiedziałabym 3/4 może 

4/5 po remoncie miała swoją nową przyszłość, nowy rozdział. Mam wrażenie, że bardzo 

dobry rozdział żeby tylko jeszcze rodzice chętniej posyłali do szkoły o którą tak walczyli, 

swoje dzieci. 

Świętowania było sporo bo świętowaliśmy wejście "Komety Krzelów" do A klasy. Gratulacje 

raz jeszcze dla Krzelowa. Świętowaliśmy święto cukru, złote gody, tym razem trzy pary złote 

gody jedna para gody diamentowe. Nasze harcerki miały 9 urodziny swojej drużyny więc też 

świętowaliśmy to. Nie samym świętem żyje człowiek, to takie świętowanie bardziej 

weekendowe. Dwie najważniejsze rzeczy jakie udało się zapiąć, już pomijam to, że ruszyło 

szereg inwestycji, drogi w Rudawie, z FOGR asfaltowa z Rudawy od świetlicy do Stryjna i ta 

polna z tyłu wioski równoległa do powiatowej, chodnik a właściwie deptak na ulicy 

Mickiewicza i  wiele, wiele innych. Trwają, kończą się, trwają już odbiory niektórych 

przebudów świetlic z tego programu unijnego, ale najważniejsze jest to co przed nami. Po 

pierwsze zgodnie z hasłem drogi, drogi i jeszcze raz drogi, bo dostaliśmy jeszcze dodatkowe 

środki na stawy ale to chyba już kiedyś mówiłam, teraz już te środki są fizycznie i środki na 

jeszcze jedną drogę z FOGR-u, ale to co najważniejsze to otrzymaliśmy od Wojewody 

Dolnośląskiego informację, że z siedmiu projektów jakie złożyliśmy do Funduszu Dróg 

Samorządowych, sześć znalazło się na liście do realizacji, czekamy tylko na podpis pana 

Premiera i od zawarcia umowy do wykonania tych dróg mamy dwanaście miesięcy, to bardzo 

krótki czas. Na ten rok planujemy prace wstępne i przygotowawcze, na przyszły rok te prace 

zasadnicze. Od razu powiem, że umowy jeszcze nie są podpisane ale bardzo pozytywna 

opinia była o drodze przez wieś Stryjno do Brzózki i do Głębowic od drogi krajowej do 

Rogówka, z Rogówka do Wińska i z Wińska z powrotem do drogi krajowej. Ja już mówię 

całym ciągiem komunikacyjnym bo to się składało z kilku elementów oraz od Słupa do 

Boraszyc Małych i dalej przez Boraszyce wieś do Węgrzc, przez Węgrzce już nie, bo tam 

niestety jest droga powiatowa. Wartość tej inwestycji proszę państwa to jest 14 milionów. To 

jest tyle ile pozyskaliśmy w całej poprzedniej kadencji środków zewnętrznych. Dlatego 
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życzmy sobie wszyscy dobrze, żeby te 14 milionów w tę naszą ziemię gminną weszło. 

Osobiste gratulacje od pana Wojewody odebrała  pani Karolina Katan za to jak prawidłowo 

zostały sporządzone, przygotowane te wnioski. Nie mogliśmy włożyć innych dróg, od razu  

wyjaśniam, ponieważ te które bardzo chcieliśmy żeby skomunikować Wińsko inaczej 

drogami gminnymi niż jest skomunikowane teraz, nie mogąc liczyć od lat z resztą na powiat, 

chcemy żeby nasze drogi gminne przynajmniej tam gdzie mogą zastąpiły drogi powiatowe, 

czyli komunikowały nas w poprzek. Teraz te nasze drogi na mapach często są na niedużych 

odcinkach ale zbyt wąskie. Więc korzystając ze spec ustawy będziemy pracować nad tym, 

żeby na mapach te drogi poszerzyć. Jak wyrobimy się z tym zadaniem które mamy teraz i 

opanujemy to też budżetowo, bo to też oznacza obligacje, to też oznacza zaciskanie pasa po 

prostu żeby to zrobić bo warto, żeby przymierzyć się do następnych wniosków, oby ten 

program istniał dalej, i składać na dalsze drogi, tak żebyśmy byli skomunikowani, z 

pominięciem także Wińska często, bo na przykład Głębowice-Brzózka-Stryjno, Stryjno przez 

wieś powoduje, że wiele wiosek nie musi przez Wińsko jechać gdzieś dalej. To co nam nie 

przeszło ale to też i na szczęście poniekąd, to są drogi komunikujące Stryjno z Białkowem i 

Grzeszynem, ponieważ i tak musimy przerobić ten projekt żeby nie było kolizji między 

trwającą inwestycją Uniwersytetu Wrocławskiego a naszymi drogami. Żeby nie było sieci 

świetlnych tam gdzie oni chcą rozbudowywać obserwatorium itd. Oczywiście idealnie byłoby 

gdyby powiat był uprzejmy złożyć wniosek na drogę powiatową prowadzącą do Białkowa a 

my w kontynuacji przez osadę Białków do Grzeszyna. Wtedy jest kontynuacja i wtedy jest 

znakomita komunikacja z każdej strony, od drogi krajowej jadąc przez Grzeszyn i od drogi 

powiatowej dojeżdżając między Kleszczowicami a Stryjnem. Inwestycja przypomnę w 

Białkowie się rozhulała, jest z nami dr Andrzej Ferens z którym pracowaliśmy przy różnych 

strategicznych dokumentach, między innymi przy rewitalizacji. Pamiętam jak bardzo się bał, 

że jak my Białków włożymy do programu rewitalizacji to nam cały program padnie, bo tam 

pięciu mieszkańców na krzyż więc trudno mówić że są tam problemy społeczne. Ja mówię 

biorę to na klatę, robimy z Białkowem albo niech nam wszystko przepadnie, na pewno się 

uda. No i udało się tak, że nie przepadliśmy. Białków został ogarnięty i zatwierdzony przez 

Urząd Marszałkowski jako element rewitalizacji, teraz inwestycja unijno-krajowa za 14 

milionów do której prowadzą dwie nasze polne drogi i jeden wstyd powiatowy. Także 

niewątpliwie najbliższą rzeczą o jaką będziemy wnioskować będzie jakakolwiek droga do 

Białkowa, zwłaszcza że oni też mają tylko kilkanaście miesięcy  na wykonanie tej inwestycji.  

Wstydliwa sprawa może nie aż dla radnych i nie aż dla wszystkich sołtysów, ale dla tych 

którzy mieszkają, także muszą jeździć przez Węgrzce. Słowo rzucone w marcu przez 

Starostów nie zostało dotrzymane. Została zawarta umowa, nie została dotrzymana, z 1200m 

zrobiło się 800 że będzie, teraz robi się 600, a na Facebooku nawet 500. Zaprosiłam pana 

Starostę na spotkanie jutro na 17.00 do mieszkańców Węgrzc. Mogą przybyć także ci którzy 

są zmuszeni przez Węgrzce jeździć, ale nie odpowiedział. W związku z tym jak na razie 

czekamy. Węgrzce są najbardziej cierpliwą wioską w gminie Wińsko więc jeszcze na chwilę 

nam tej cierpliwości myślę że wystarczy. Te 600m to państwu powiem jako anegdota, to jest 

taka próba pokazania, że ja dla siebie robię. Bo z której strony by nie zacząć robić drogi przez 

teren zabudowany w Węgrzcach, to zawsze będzie przebiegała koło mojego domu. A jak 

będzie robiona od tej strony od Kozowa gdzie jest w gorszym stanie i koło świetlicy, to akurat 

600m wypada zaraz za moją bramą. Więc chodzi o to żeby pokazać na Facebooku tak, 

patrzcie, sobie robi. Sobie nie robię, sobie chciałabym żeby były zrobione wszystkie drogi 

powiatowe, bo moim miejscem pracy jest gmina Wińsko a nie Urząd Gminy Wińsko, i jak  

doskonale wiecie, znacie wszystkie moje samochody którymi się po tych drogach 

przemieszczam, mam zdolność kredytową ale lepszego auta nie kupię, dlatego że jeżdżę po 

wszystkich drogach a po swojej akurat najmniej  bo tam chyba ze 300m dwa razy dziennie. 
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Kolejna rzecz nad którą pracujemy i która jest szalenie obiecująca dwór Smogorzówek. Naszą 

własnością jest dwór z podwórkiem i jeszcze dwie działki po bokach, pozostałe działki są w 

różnych przylegające współwłasnościach. Dziś pojawią się uchwały które mają na celu 

uregulowanie tych współwłasności żebyśmy się tak pozamieniali żeby każdy był na swoim, 

ponieważ Ministerstwo Rodziny ogłosiło bardzo piękny program i przygotowujemy wniosek 

żeby do tego programu wystartować. Dzięki temu że dwa lata temu za środki własne 

uratowaliśmy dach pałacu, teraz możemy tam uzyskać potężne środki na utworzenie 

wspaniałego ośrodka centrum mieszkaniowo pobytowego dla ludzi z  niepełnosprawnościami, 

dorosłych, w różnym stopniu. Jest to miejsce jakby do tego stworzone. Jak się czyta ten 

program to się widzi Smogorzówek, więc przygotowujemy dokumenty, projekty, będziemy 

aplikować w sierpniu w nadziei że się uda, skoro ten nasz Smogorzówek tak bardzo pasuje do 

tego co zostało zawarte w tym programie to powinno się to  wszystko powieść. Na szczęście 

nie jest to też program z którym trzeba zdążyć do końca roku, bo już łzy się pojawiły w 

oczach wielu pracowników, jak my to przerobimy do końca roku. Jeśli dostaniemy możemy 

to przerobić w przyszłym roku, ważne żebyśmy w tym roku dostali i w tym roku zaczęli. 

Znowu będzie to bardzo piękne miejsce przy bardzo charakterystycznej powiatowej drodze, 

więc trzeba będzie pomyśleć o jakiejś gminnej którą my, nasi mieszkańcy, nasi goście i 

pracownicy będą mogli tam dojechać. Skoro my dostaliśmy na sześć z siedmiu wniosków to 

znaczy, że ten program jest tak jak mówi jego preambuła stworzony dla nas. Dla gmin i 

powiatów mniej zamożnych o niższych dochodach, o mniejszych możliwościach 

inwestowania własnych pieniędzy w remonty dróg. Im więcej pozyskamy z zewnątrz tym 

więcej za te grosiki które zostaną w budżecie zdołamy zrobić, choćby dróg polnych 

utwardzonych, choćby dołożyć się do dróg przez wieś, bez próby złożenia wniosku powiat się 

nie dowiedział czy by dostał i ile procent czy nie i o ile procent udziału własnego by się 

martwić. Wiem, że złożyli na 1km od Biaław Wielkich do granicy powiatu i podobno też 

dostali ale oficjalnie tych informacji nie mam. Strategicznie dla gminy Wińsko ten 1km nie 

ma większego znaczenia bo potrzebujemy 12 km żeby połączyć z S5. A w międzyczasie 

oczywiście 100 tysięcy na stołówkę szkolną, złościmy się nieraz na to Ministerstwo Edukacji, 

że takie jest wymagające i tak Referat pani Moniki Myrdzio ma dużo pracy z różnymi 

formalnościami ale są rzeczy takie się zdarzają że wybaczamy. Wybaczamy Ministerstwu 

wszystkie te trudności ponieważ dzięki tym środkom nasza stołówka zostanie przebudowana, 

zmodernizowana a przypomnę, że karmi nie tylko wszystkie dzieci w naszych wszystkich 

szkołach ale także nasze żłobki, "Seniora" i zdarza się, że także przy innych okazjach 

wykonuje usługi cateringowe, także jest to firma w firmie i dobrze żeby te warunki i pracy 

były godziwe i estetyki tej samej stołówki w której najwięcej dzieci bo dzieci z Wińska je 

posiłki i przedszkola również zaopatrza. 

Dni Wińska w ten weekend, zapraszam a dożynki gminne w pierwszą sobotę września. 

szczęśliwie się składa, że w pierwszą niedzielę września są wojewódzkie  w związku z tym  

goście nie powinni nam odmówić przyjazdu bo wiadomo że będą mieli czas. 

 

AAdd..55..  

DDYYSSKKUUSSJJAA  SSOOŁŁTTYYSSÓÓWW  

SSoołłttyyssii  nniiee  zzaabbrraallii  ggłłoossuu  ww  ddyysskkuussjjii 

 

AAdd..  66..    

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZMMIIAANNYY  BBUUDDŻŻEETTUU  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  NNAA  

22001199  RROOKK..  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  ZZaassttęęppccaa  ggłłóówwnneeggoo  kkssiięęggoowweeggoo  pp..  KKaarroolliinnaa  

KKaattaann..  
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Zastępca głównego księgowego Karolina Katan;;  GGłłóówwnnyymmii  zzmmiiaannaammii  ww  uucchhwwaallee  ttoo  jjeesstt  

wwpprroowwaaddzzeenniiee  zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa  wwkkłłaadduu  wwłłaassnneeggoo  ii  ddooffiinnaannssoowwaanniiee  kkttóórree  oottrrzzyymmaalliiśśmmyy  nnaa  

22001199  rrookk  zz  FFuunndduusszzuu  DDrróógg  SSaammoorrzząąddoowwyycchh  ooddnnoośśnniiee  ddrróógg  nnaa  GGłłęębboowwiiccee--BBrrzzóózzkkaa,,  SSttrryyjjnnoo--

BBrrzzóózzkkaa,,  SSttrryyjjnnoo  wwiieeśś,,  SSłłuupp--BBoorraasszzyyccee  MMaałłee,,  BBoorraasszzyyccee  MMaałłee  --WWęęggrrzzccee,,  WWiińńsskkoo  --  RRooggóówweekk  

ddoo  ddrrooggii  kkrraajjoowweejj  nnrr  3366,,  oorraazz  wwpprroowwaaddzziilliiśśmmyy  116666..332200zzłł  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa  nnaa  ddrrooggęę  ww  IIwwnniiee  zz  

FFOOGGRR  kkttóórree  oottrrzzyymmaalliiśśmmyy,,  ttoo  jjeesstt  ssaammaa  kkwwoottaa  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa  oorraazz  nnaa  ssttoołłóówwkkii  sszzkkoollnnee  ww  

ZZeessppoollee  SSzzkkóółł  PPuubblliicczznnyycchh  ww  WWiińńsskkuu,,  rreemmoonntt  ssttoołłóówwkkii  sszzkkoollnneejj  8800  ttyyśś..  ddoottaaccjjii,,  2200  ttyyśś..  

wwkkłłaadduu  wwłłaassnneeggoo..    

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

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 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..77..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY 

FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO.  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  ZZaassttęęppccaa  ggłłóówwnneeggoo  kkssiięęggoowweeggoo  pp..  KKaarroolliinnaa  

KKaattaann..  

  

ZZaassttęęppccaa  ggłłóówwnneeggoo  kkssiięęggoowweeggoo  KKaarroolliinnaa  KKaattaann; Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 

jest spowodowana otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Musimy 

wprowadzić finansowanie zadania 12- miesięcznego ale rozłożonego na dwa lata, mówimy 

tutaj o wprowadzeniu sześciu przedsięwzięć do WPF. 

   

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

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 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..88.. 

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE    USTALENIA CZASU BEZPŁATNEGO 

NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI ORAZ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLACH 

PUBLICZNYCH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WIŃSKO. 

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  kkiieerroowwnniikk  RReeffeerraattuu  EEdduukkaaccjjii  pp..  MMoonniikkaa  MMyyrrddzziioo..  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

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 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
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AAdd..99..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR LVI/413/2018 RADY 

GMINY WIŃSKO Z DNIA 16 KWIETNIA 2018R. W SPRAWIE ZASAD 

UDZIELANIA I ROZMIARU ZNIŻEK TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO 

WYMIARU  GODZIN ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI, KTÓRYM POWIERZONO 

STANOWISKA KIEROWNICZE ORAZ OKREŚLENIA TYGODNIOWEGO 

OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI  

NIEWYMIENIONYCH W ART. 42 UST. 3 USTAWY Z DNIA 26 STYCZNIA 1982R. 

KARTY NAUCZYCIELA ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I 

PRZEDSZKOLACH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA 

WIŃSKO. 

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  kkiieerroowwnniikk  RReeffeerraattuu  EEdduukkaaccjjii  pp..  MMoonniikkaa  MMyyrrddzziioo..  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

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 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1100..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA PLANU SIECI PUBLICZNYCH 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WIŃSKO ORAZ 

OKREŚLENIA GRANIC OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH, OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU. 

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  kkiieerroowwnniikk  RReeffeerraattuu  EEdduukkaaccjjii  pp..  MMoonniikkaa  MMyyrrddzziioo..  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

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 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1111..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZAALLIICCZZEENNIIAA  DDRRÓÓGG  DDOO  KKAATTEEGGOORRIIII  DDRRÓÓGG  

GGMMIINNNNYYCCHH..  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  ZZaassttęęppccaa  ggłłóówwnneeggoo  kkssiięęggoowweeggoo  pp..  KKaarroolliinnaa  

KKaattaann..  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

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 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..1122..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  ZZMMIIEENNIIAAJJĄĄCCAA  UUCCHHWWAAŁŁĘĘ  WW  SSPPRRAAWWIIEE  

SSZZCCZZEEGGÓÓŁŁOOWWYYCCHH  ZZAASSAADD  WWNNOOSSZZEENNIIAA  IINNIICCJJAATTYYWW  OOBBYYWWAATTEELLSSKKIICCHH,,  

TTWWOORRZZEENNIIAA  KKOOMMIITTEETTÓÓWW  TTYYCCHH  IINNIICCJJAATTYYWW,,  WWYYMMOOGGÓÓWW  FFOORRMMAALLNNYYCCHH,,  
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JJAAKKIIMM  MMUUSSZZĄĄ  OODDPPOOWWIIAADDAAĆĆ  SSKKŁŁAADDAANNEE  PPRROOJJEEKKTTYY  OORRAAZZ  ZZAASSAADD  IICCHH  

PPRROOMMOOCCJJII..  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

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 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..1133..  

PODJĘCIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZASAD I TRYBU 

PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI  GMINY WIŃSKO. 

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  

 

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 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..1144..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZNIESIENIE 

WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 

MIEJSCOWOŚCI MAŁOWICE. 

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

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 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1155..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO. 

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  

  

  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 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
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AAdd..1166..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZEJĘCIE 

PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁEK NR 1/6 I 1/8 AM-1 

POŁOŻONYCH W OBRĘBIE BIAŁAWY MAŁE. 

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  

    

Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica wyjaśniła; Polskie Koleje Państwowe przekazały 

nam zbędne skrawki swoich nieruchomości pod postacią na przykład dróg polnych i dawno, 

dawno temu te drogi polne krzyżowały się z linią kolejową. Dziś jest to od lat była linia 

kolejowa. W związku z tym ten skrawek gdzie droga polna przebiega prze te linie przekazują 

nam, a my i to będzie przedmiotem kolejnych uchwał, godzimy się na służebność przechodu i 

przejazdu, tak żeby ktoś kto kupi, będzie posiadał tę działkę kolejową, mógł się po niej 

poruszać, podczas kiedy dla nas będzie to nasza  droga polna. Nieistniejąca linia kolejowa w 

coś tam  się zamieni. Być może będzie też kiedyś nasza i wtedy nie będzie to miało znaczenia, 

ale na dziś dla uporządkowania spraw wykorzystywania nieruchomości jest ona po prostu 

potrzebna. Jest to kolejny krok w porządkowaniu spraw własności między nami a PKP. W 

tym roku, w tej kadencji bardzo te sprawy ruszyły do przodu. Dwie działki w Małowicach 

przy stacji i wzdłuż linii kolejowej aż do momentu gdzie padała stara linia kolejowa, zostały 

w tym miesiącu nareszcie gminie Wińsko nieodpłatnie przekazane. Bedzie to początek 

parkingu i ścieżki rowerowej.   

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

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 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1177..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZEJĘCIE 

PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI NR 363 - AM-1 POŁOŻONEJ 

W OBRĘBIE MORZYNA WRAZ Z PRAWEM WŁASNOŚCI ZABUDOWY. 

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

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 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1188..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA USTANOWIENIE 

SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU  NA DZIAŁCE NUMER 141/1 I 141/2 POŁOŻONEJ W 

OBRĘBIE GEODEZYJNYM MAŁOWICE. 

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  
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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 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1199..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY USTANOWIENIA 

NIEODPŁATNEJ I NIEOGRANICZONEJ W CZASIE SŁUŻEBNOŚCI 

GRUNTOWEJ POLEGAJĄCEJ NA PRAWIE PRZECHODU  I PRZEJAZDU NA 

DZIAŁKACH NUMER 1/6 I 1/8 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE BIAŁAWY MAŁE. 

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

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 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..2200..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WWYYRRAAŻŻEENNIIAA  ZZGGOODDYY  NNAA  ZZNNIIEESSIIEENNIIEE  

WWSSPPÓÓŁŁWWŁŁAASSNNOOŚŚCCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII  PPOOŁŁOOŻŻOONNYYCCHH  WW  OOBBRRĘĘBBIIEE  

MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII  SSMMOOGGOORRZZÓÓWWEEKK.. 

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

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 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

Ad.21. 

WWOOLLNNEE  WWNNIIOOSSKKII  

NNiiee  zzggłłoosszzoonnoo  wwnniioosskkóóww..  

 

Ad.22. 

ZAKOŃCZENIE SESJI   
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz; wobec wyczerpania porządku dziennego 

sesji  zamykam obrady 11 sesji Rady Gminy Wińsko. 

 
Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Barbara Sagan 

 


