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Protokół nr 13/2019
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 25 września 2019 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1330 zakończono o godz. 1540.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 13
radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecny radny Jacek Kubiński, radny Krzysztof Rudnicki.
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, Zastępcę Wójta panią Bogusławę
Folkman, Zastępcę głównego księgowego panią Karolinę Katan, Sekretarz Gminy panią
Anetę Niewiarowską, Mecenasa pana Mateusza Chlebowskiego.
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 XI sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
5. Informacje i komunikaty.
6. Dyskusja sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia
17 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych.
9. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę nr XXV/199/2016 Rady Gminy Wińsko z dnia 28
czerwca 2016 r. w sprawie wysokości diet dla sołtysów będących przewodniczącymi
organu wykonawczego sołectwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR LII/388/2018 Rady Gminy Wińsko z
dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy
Wińsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Gminy Wińsko.
12. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za I półrocze 2019
roku, kształtowaniu się długoletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019r. oraz
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019 r.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji Rady Gminy.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica wniosła o rozszerzenie porządku obrad o projekty
uchwał;

1. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminny
Wińsko. (jako pkt. 12)
2. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (jako pkt. 13 )
3. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, opłaty dodatkowej oraz opłaty
manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności
publicznej zorganizowanym na terenie gminy Wińsko. (jako pkt. 14 )
4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Wińsko umowy o
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (jako pkt. 15 )
5. w sprawie wyrażenia woli zorganizowania publicznego transportu zbiorowego na
linii komunikacyjnej. (jako pkt. 16 )
6. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania
z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. (jako pkt. 17 )
7. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na udzielenie
pomocy finansowej na realizację zadania drogowego pn.: "Remont drogi powiatowej
nr 1274D w m. Białawy i Białawy Wielkie".(jako pkt.18 )
8. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za
warunki pracy i innych składników wynagradzania oraz ze specjalnego funduszu a także
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w
placówkach oświatowych na terenie Gminy Wińsko. ".(jako pkt. 19 )

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz wniosła o rozszerzenie porządku
obrad o projekt uchwały złożony przez komisję skarg w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy Wińsko.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych
stanowiących własność Gminny Wińsko.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13
radnych (jednogłośnie)
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13
radnych (jednogłośnie)
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, opłaty
dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze
użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Wińsko.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13
radnych (jednogłośnie)
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
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Wójta Gminy Wińsko umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13
radnych (jednogłośnie)
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zorganizowania publicznego
transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13
radnych (jednogłośnie)
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
dotyczącego realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13
radnych (jednogłośnie)
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków
finansowych na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania drogowego pn.: "Remont
drogi powiatowej nr 1274D w m. Białawy i Białawy Wielkie".
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13
radnych (jednogłośnie)
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i innych składników wynagradzania
oraz ze specjalnego funduszu a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wińsko."
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13
radnych (jednogłośnie)
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Wińsko.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 13 radnych, za wnioskiem głosowało 13
radnych (jednogłośnie)
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
5. Informacje i komunikaty.
6. Dyskusja sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Wińsko z
dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów
własnych.
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9. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę nr XXV/199/2016 Rady Gminy Wińsko z
dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości diet dla sołtysów będących
przewodniczącymi organu wykonawczego sołectwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR LII/388/2018 Rady Gminy Wińsko
z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
Gminy Wińsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonych na terenie Gminy Wińsko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych stanowiących
własność Gminny Wińsko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, opłaty dodatkowej
oraz opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze
użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Wińsko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy
Wińsko umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zorganizowania publicznego transportu
zbiorowego na linii komunikacyjnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
realizacji zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na
udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania drogowego pn.: "Remont drogi
powiatowej nr 1274D w m. Białawy i Białawy Wielkie"
19. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i innych składników wynagradzania
oraz ze specjalnego funduszu a także wysokości oraz szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych na
terenie Gminy Wińsko.".
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wińsko
21. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za I półrocze
2019 roku, kształtowaniu się długoletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019r. oraz
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019 r.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie przyjęcie
porządku obrad z poprawkami.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem porządku obrad z
poprawkami głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XI 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 XI sesji.
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W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Ad.4
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XII 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 XII sesji.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Ad.5
INFORMACJE I KOMUNIKATY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica przekazała; Zamknęło się kilka etapów ważnych
tematów, jak odbiory GOSTiR-u, to jest etap stadionu oraz budynku, również kontrola z
Urzędu Marszałkowskiego, wygląda to nader dobrze. Przeszliśmy szczęśliwie odbiory
siedmiu świetlic tzw. unijnych, wszystkie poszły dobrze a drobne usterki, wykończenia to jest
wszystko problem wykonawcy i wykonawca tam to dopieszcza. Będziemy jeszcze uzbrajać
szczególnie te małe świetlice w tzw. domki ogrodnika. To jest kwestia niedalekiej przyszłości
a nie tego co się już wydarzyło. Otrzymaliśmy, mówię my chociaż niektóre z tych pieniędzy
są dedykowane określonym organizacjom, kolejne środki zewnętrzne. I tak OSP wszystkie
jednostki oprócz jednej zgłosiły się do programu 5000+ i wszystkie które się zgłosiły
otrzymały te 5000, a dwie jednostki zawalczyły o małego strażaka, to jest 18000 i właśnie
wczoraj miałam przyjemność uczestniczyć w uroczystości wręczenia przez Wojewodę Pawła
Hreniaka naszym dwóm jednostkom, to jest Wińsko i Orzeszków promes na te kwoty. Tak że
w tej chwili mogę powiedzieć, że całe dodatkowe wyposażenie straży wygląda bardzo dobrze,
oczywiście jak oni twierdzą zawsze trzeba więcej ale tak dobrze wyposażone nasze straże
jeszcze nigdy nie były, jak teraz po realizacji tych zakupów z 5000+ i z tych 18000 małego
strażaka.
Brałam udział w forum ekonomicznym, gdzie miałam okazję spotkać się z wieloma osobami
które decydują o tym w jakim kierunku idą zarówno finanse naszego państwa jak i kierunki
jego rozwoju i kierunki wydawania pieniędzy, czy dedykowania pieniędzy na programy
rządowe i programy unijne związane z rozwojem wsi, terenów wiejskich i wiejsko-miejskich
czyli takich gmin jak nasza. Jest to obraz który mnie osobiście napawa optymizmem.
Uczestniczyłam również w Opolu w kongresie żeglugi śródlądowej, gdzie w obecności
Ministra Żeglugi i Gospodarki Morskiej, Ministra Gróbarczyka została podpisana umowa już
po rozstrzygnięciu przetargu, umowa na sporządzenie dokumentacji na stopień wodny
Ścinawa, który ja nazywam Ścinawa-Małowice, bo większość budowli będzie po naszej
stronie. Za trzy lata i dwa miesiące ta dokumentacja, bo jest bardzo złożona skomplikowana
środowiskowo ma być gotowa. Tak wynika z tej umowy i w związku z tym są wszelkie
szanse, że pod te budowle w tej kadencji łopata zostanie wbita. Co to oznacza? W
specyfikacji z czego się ta budowla składa, na samym końcu czyli na samej górze znajduje się
nowy most, czyli przerzucenie prawdziwego mostu, silniejszego niż te które się buduje jako
samodzielne mosty jest faktem. W tej dokumentacji ona będzie i jeśli program rządowy
inwestycji na Odrze będzie realizowany, to taki potężny most powstanie właśnie na tej
budowli piętrzącej, oprócz tego pełna regulacja stosunków wodnych w ogóle. Bo regulacja
Odry, dopływów to regulacja wód gruntowych wszystkich oczek wodnych i tego wszystkiego
co mamy dookoła bo staje się faktem, że jeśli te zmiany klimatyczne które teraz obserwujemy
będą się utrzymywać to bilans wodny jest taki, że może dojść nawet do reglamentacji wody.
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Nie tylko że ktoś za dużo podlewa ogródek wbrew zakazowi a później narzekał, że miał
brudną wodę w kranie, tylko może dojść do jej reglamentacji, to dotyczy właściwie całego
obszaru kraju, dlatego tak te inwestycje wodne w ogóle w nasze rzeki są ważne a dla nas
wyjątkowo ze względu na ten most.
Dwie wiadomości takie najlepsze to te które na pewno do państwa dotarły, jedna o blisko 10
mln. z Funduszu Dróg Samorządowych na nasze drogi, to są odcinki Głębowice- BrzózkaStryjno, Stryjno przez wieś, droga krajowa Rogówek -Wińsko równolegle do krajówki oraz
Słup- Boraszyce Małe na wysokości krajówki, Boraszyce Małe przez wieś, przez las do
Węgrzc. Złożyliśmy do następnego rozdania, bo zostało szybciutko ogłoszone, zdołaliśmy z
dokumentacją na dwie drogi, to są jedna w porozumieniu z gminą Jemielno, to jest Rajczyn
przez wieś i w kierunku Smolnego, mamy porozumienie podpisane z panią Wójt Jemielna co
daje dodatkowe punkty i poprawiony wniosek który nie został uwzględniony w pierwszym
rozdaniu to jest łączący Białków ze światem, ponieważ ta drożynka powiatowa remontowana
czy nieremontowana do niczego się nie nadaje. Więc mam nadzieję tu przy współpracy i
poparciu Uniwersytetu Wrocławskiego że ze Stryjna do Białkowa, przez Białków do
Grzeszyna, taki wniosek złożyliśmy, bo inaczej ta potężna inwestycja 14-to milionowa w
Białkowie zostanie bez dojazdu. Więc musimy na tę drogę dostać, jeśli nie z tego to z
następnego rozdania, tak żeby ten dojazd do tego miejsca był.
Kolejna dobra wiadomość,(...) wczoraj wieczorem przyszła wiadomość o potężnych środkach
na rzecz urządzenia i prowadzenia za darmo przez trzy lata małego żłobka w Głębowicach,
jest to kwota przekraczająca 620 000zł ze środków unijnych. Jest projekt zrobiony bo
składaliśmy w grupie gmin, także projekt budowlany który pozwoli na zachowanie wszelkich
funkcji szkoły, i umieszczenie, bo to jest mini żłobek, to jest żłobek taki na 10 dzieci, plus to
będzie żłobek w którym, te pieniądze są także na zatrudnienie opiekuna, na utrzymanie
bieżące tak że rodzice na zachętę, ci z Wińska będą się złościć, będą mieli za darmo po prostu
(…).
Odbyło się kilka otwarć świetlic, muszę pogratulować, u pana radnego i sołtysa Wiesława
Stępnia z mszą świętą w przebudowanej świetlicy. Odbyło się także otwarcie u pani Żygadło
w Białawach Wielkich, to była impreza którą można porównać z dożynkami gminnymi,
naprawdę byłam zdumiona ile ludzi było i jak bardzo się ci ludzie cieszyli z tego że to się
udało. Już mówiłam do sołtysów i uprzedzam w tym roku ile mieliśmy grosza tyle zleciliśmy
prac na tych świetlicach które się na unijne nie załapały, w przyszłym roku będziemy to
kontynuować tak żeby w przyszłym roku daj Boże zamknąć temat świetlic a potem z pomocą
funduszu sołeckiego i tego co świetlice zarabiają na siebie tylko je utrzymywać na biegu
żebyśmy skończyli z tematem świetlic. Oczywiście dwa sołectwa się obudziły że nie
chcieliśmy świetlic ale chcemy bo inni mają i to takie fajne. W związku z tym zamkniemy
jedną fazę, otworzymy drugą ale w tej kadencji jeszcze jedno rozdanie unijne w tej sprawie
powinno być, więc oczywiście zamierzamy z niego skorzystać.
Następnie Wójt podziękowała za udział w dożynkach gminnych. Przekazała że wygrał
wieniec sołectwa Jakubikowice, kosz sołectwa Słup i Boraszyce Małe, powstał pomysł
dożynek gminnych w przyszłym roku nad zalewem. Pomysł ten spotkał się z entuzjazmem.
Ad.6.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtysi nie zabrali głosu w dyskusji
Ad. 7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2019 ROK.
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Projekt uchwały w tej sprawie z autopoprawkami przedstawiła Zastępca głównego
księgowego p. Karolina Katan.
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 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Ad.8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR III/12/2010 RADY
GMINY WIŃSKO Z DNIA 17 GRUDNIA 2010R. W SPRAWIE UTWORZENIA
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca głównego księgowego p. Karolina
Katan.
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 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Ad.9.
PODJĘCIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXV/199/2016 RADY
GMINY WIŃSKO Z DNIA 28 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI DIET
DLA
SOŁTYSÓW
BĘDĄCYCH
PRZEWODNICZĄCYMI
ORGANU
WYKONAWCZEGO SOŁECTWA.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca głównego księgowego p. Karolina
Katan.
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 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR LII/388/2018 RADY
GMINY WIŃSKO Z DNIA 31 STYCZNIA 2018R. W SPRAWIE WSPÓLNEJ
OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca głównego księgowego p. Karolina
Katan.
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 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
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Ad.11.
PODJĘCIE
UCHWAŁY
W
SPRAWIE
WYRAŻENIA
ZGODY
NA
WYDZIERŻAWIENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca Wójta p. Bogusława Folkman.
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 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę
Przerwa 1440-1450
Ad.12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINNY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca Wójta p. Bogusława Folkman.
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 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Ad.13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca Wójta p. Bogusława Folkman.
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 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Ad.14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA CEN ZA USŁUGI
PRZEWOZOWE, OPŁATY DODATKOWEJ ORAZ OPŁATY MANIPULACYJNEJ
W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
O CHARAKTERZE
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZORGANIZOWANYM NA TERENIE 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 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
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Ad.15.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE
PRZEZ WÓJTA GMINY WIŃSKO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W
ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
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 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Ad.16.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA WOLI ZORGANIZOWANIA
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LINII KOMUNIKACYJNEJ.
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 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Obrady sesji opuściła radna Agnieszka Karasińska 1505
Ad.17.
PODJĘCIE
UCHWAŁY
W
SPRAWIE
ZAWARCIA
POROZUMIENIA
MIĘDZYGMINNEGO DOTYCZĄCEGO REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU
LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
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 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Ad.18.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA WOLI ZABEZPIECZENIA
ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA
REALIZACJĘ ZADANIA DROGOWEGO PN.: "REMONT DROGI POWIATOWEJ
NR 1274D W M. BIAŁAWY I BIAŁAWY WIELKIE"
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Wójt Gminy p. Jolanta Krysowata-Zielnica.
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 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
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Ad.19.
PODJĘCIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTALENIA
REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO WYSOKOŚĆ ORAZ SZCZEGÓŁOWE
WARUNKI
PRZYZNAWANIA
NAUCZYCIELOM
DODATKÓW
MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO ZA WARUNKI PRACY I INNYCH
SKŁADNIKÓW WYNAGRADZANIA ORAZ ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU A
TAKŻE WYSOKOŚCI ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PRZYZNAWANIA I
WYPŁACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO
W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH NA TERENIE 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 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Ad.20.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI
DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY WIŃSKO
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.

NA

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 12 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Ad.21.
PRZYJĘCIE INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WIŃSKO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU, KSZTAŁTOWANIU SIĘ DŁUGOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019R.
ORAZ INFORMACJI Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I
PÓŁROCZE 2019 R.
Zastępca głównego księgowego p. Karolina Katan odczytała uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 września 2019r. W sprawie opinii o
przedłożonej przez Wójta gminy Wińsko informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2019r.
Przewodnicząca Komisji Budżetu Agnieszka Bulanda odczytała opinię Komisji Budżetu w
sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019r. z dnia 11 września 2019r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Kilanowski odczytał opinię Komisji
Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019r. z dnia 11 września
2019r.
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Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz- poddała pod głosowanie przyjęcie
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wińsko za I półrocze 2019 roku,
kształtowaniu się długoletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2019r. oraz informacji z
przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
zdrowotnej za I półrocze 2019 r.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 12 radnych, za przyjęciem informacji w tej
sprawie głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
Ad.22.
WOLNE WNIOSKI
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz przekazała, że 9 września wpłynęło do Rady
Gminy pismo z Komendy Powiatowej Policji, poprosiła radnego Zdzisława Miłucha o
przedstawienie informacji w tej sprawie.
Radny Zdzisław Miłuch przekazał, że dzielnicowi organizują w szkołach spotkania w ramach
programu „bezpieczna droga do szkoły”, pismo skierowane przez Komendę Policji do Rady
Gminy Wińsko dotyczy prośby o pomoc w zakupie gadżetów dla dzieci, typu odblasków,
pasków.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz zaproponowała składkę do puszki dla
chętnych na następnej sesji.
Radna Agnieszka Bartoszek zapytała w imieniu rady rodziców przedszkola o możliwość
korzystania z placu targowego bezpłatnie, jeśli będzie grupa rodziców, która będzie chciała na
rzecz przedszkola sprzedawać gadżety itp.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica poinformowała, że administratorem placu targowego
jest ZGKiM, działalność tego typu nie jest zwolniona z opłat a opłaty są niskie.
Radna Agnieszka Bartoszek następnie zapytała o wiatę dla dzieci czekających w zatoczce.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica poinformowała, że temat ten był podnoszony w
tamtej kadencji, nie będzie takiej wiaty, nauczyciele mają tak wyprowadzać dzieci by nie było
czekania pod szkołą.
Ad.23.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz –wobec wyczerpania porządku dziennego
sesji, zamykam obrady 13 sesji Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

