1

Protokół nr 14/2019
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 18 października 2019 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1140 zakończono o godz. 1235.
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.
Nieobecny 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, 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 poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty.
5. Dyskusja sołtysów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zorganizowania publicznego transportu
zbiorowego na linii komunikacyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Wińsko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z
użytkowania jako drogi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Wińsko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Wińsko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wińsko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Wińsku.
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16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie przyjęcie
porządku obrad.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz powitała ucznia szkoły
Podstawowej w Krzelowie Krzysztofa Polackiego wraz z mamą.
Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica złożyła gratulacje Krzysztofowi Polackiemu za zdobycie
pierwszej nagrody w konkursie ogólnopolskim "Zachowaj trzeźwy umysł" pn. "Ja za 20 lat".
Pogratulowała p. Marcie Ardeli, Pełnomocnikowi Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych w związku z zostaniem
członkiem ogólnopolskiej kapituły konkursu.
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.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu z
poprzedniej sesji głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.4
INFORMACJE I KOMUNIKATY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica przekazała; Proszę państwa, od ostatniej sesji minęło
niewiele czasu, tamtym razem wymieniając rozliczne środki zewnętrzne jakie otrzymaliśmy,
zapomniałam wymienić Szkołę Podstawową w Wińsku, która wygrała konkurs i otrzymała
laboratorium mobilne złożone z szesnastu laptopów i właśnie w tym ostatnim okresie
promesę na ten sprzęt odebrała. Wszystkie nasze projekty, a jest ich sporo, są na biegu. Te
które są w ocenie mają bardzo dobre oceny ale jeszcze nie są rozstrzygnięte, dlatego jako
osoba nie tyle przesądna co ostrożna uniknę odpowiedzi szczegółowych na to pytanie Pani
Przewodniczącej. Chciałabym przy tej okazji także zachęcić bo promujemy gdzie możemy,
żeby brać udział, osoby dostały zaproszenia, w tak zwanym mobilnym spacerze badawczym,
23-go w środę. Radni otrzymali, jeśli któryś radny nie może to niech znajdzie w swoim
okręgu osobę, która weźmie w tym udział, ponieważ naprawdę na poważnie zaczynamy pracę
nad nowym studium zagospodarowania a co z tego wynika, nowym planem przestrzennym.
Wiec kto jak kto, ale jest grupa koło 50 osób, w tym 15 radnych którzy powinni wziąć w tym
udział, żeby ten nasz przyszły plan przestrzenny a wcześniej studium, to nie była rzecz
przypadkowa. W związku z tym, że udało się pozyskać grant na zorganizowanie,
uczestnictwa społeczeństwa w tym żeby fizycznie jeździć po terenie, oglądać, konsultować
się, to żebyśmy brali w tym udział. Będą także inne formy, będą warsztaty i będą punkty
konsultacyjne, tak że nie na spacerze badawczym się kończy. Spacer przez gminę będzie
trwał 4 godziny i będzie autokarem, tak że proszę się nie bać. Proszę bardzo osoby które
otrzymały takie zaproszenia o bardzo poważne potraktowanie sprawy. Osoby zainteresowane
które zaproszenia nie otrzymały proszone są o kontakt z Agnieszką Głaz, bo ona będzie
uzupełniać skład spośród tych którzy akurat tego dnia nie mogą.
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Na dzisiaj bardzo państwu dziękuję, wszystkim, całej społeczności za bardzo ładną
frekwencję w wyborach parlamentarnych. Zapewne dotarły do państwa wieści, że jesteśmy na
Dolnym Śląsku rekordzistami jeżeli chodzi o zwycięstwo jednej z list, Zjednoczonej Prawicy,
bo to wyszło gdzieś 64%, dziękuję za frekwencję, za poważne potraktowanie sprawy, za to,
że nie było żadnych incydentów. Czekamy teraz co z tego wyniknie dalej, oczywiście
pozytywnego, bo negatywy mamy już mniej więcej policzone. Mamy nadzieję, że pozytywów
nam nie przysłonią. Jeszcze raz apel o uczestnictwo 23-go i apel o to, żeby sołtysi którzy są,
przekazali możliwie największej liczbie mieszkańców, a także kolegów sołtysów którzy się
nie pojawili, to co mam do przekazania(...).
Przeproszę, że poprawiamy naszą uchwałę o podwyżkach dla sołtysów a to dlatego, że przez
omyłkę pisarską dwa sołectwa nam się ominęły ale na nasze usprawiedliwienie mamy to, że
ominęła nam się na przykład Rudawa a sołtys Rudawy radny głosowała za. To świadczy o
tym, że każdy się może pomylić. Bezpośrednio zainteresowany nie zauważył, że go nie ma na
tej liście to znaczy że inni mogli się pomylić i nie ma w tym żadnej złośliwości (…).
Jeszcze jedna informacja, nie wykluczone, że trzeba będzie się spotkać, niech każdy się
zastanowi, bo nie wyobrażam sobie że ktoś się nie zgodzi ale że minimum 8 osób mogło być,
być może potrzebna będzie w krótkim czasie jedna sesja nadzwyczajna. Ponieważ został
rozstrzygnięty wczoraj przetarg na remont drogi powiatowej w obrębie zabudowanym
Białawy- Białawy Wielkie i teraz już wiemy ile na dziś powinniśmy dołożyć. Będziemy
jednak próbować monitować o zwiększenie dofinansowania ze strony Funduszu Dróg
Samorządowych, więc jak będziemy pewni ile musimy dołożyć żeby umowa z wykonawcą
została podpisana, wówczas trzeba będzie podjąć decyzję budżetową. Podjąć w tej sprawie
uchwałę budżetową. Na dziś nie byliśmy w stanie tego przygotować. Przetarg rozstrzygnięty
był wczoraj, jeszcze nie są uzupełnione dokumenty, czy ten zwycięzca rzeczywiście podejmie
się tej pracy itd., a jeżeli się okaże, że praca będzie musiała być wykonana rzeczywiście do 5
grudnia tak jak założył powiat, to będzie oznaczało, że będziemy musieli się spotkać trochę
wcześniej. Może się uda że nie, ale jeżeli to się zdarzy to proszę wiedzieć, że my o tym już
dzisiaj wiemy ale nie potrafimy podjąć na ten temat decyzji.
Ad.5.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtysi nie zabrali głosu w dyskusji
Podinspektor Ilona Buczak przekazała min.; Naszym programem teraz jest usuwanie folii
rolniczej, pochodzącej z gospodarstwa rolnego. Taki wniosek należy pobrać u nas w urzędzie
gminy. Mam nadzieję że ten program dojdzie do skutku, bo to jest program realizowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie, gdzie rolnik może w bezpieczny i
legalny sposób zutylizować folię rolniczą bigbaki i środki po nawozach różnego typu. Drugim
takim priorytetowym zadaniem dla nas jest zbiórka wielkogabarytowa dlatego, że jest to taka
jedyna okazja gdzie możemy się pozbyć wszystkie rzeczy krzesła, stoły, meble niepotrzebne z
naszych nieruchomości. Dlatego że w przyszłym roku już będziemy się rozliczać z firmą,
która wygra przetarg tonażowo. Już nie będzie zbiórek tylko będzie jedna.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica dodała; Będziemy płacić za wagę a nie ryczałt tak
jak teraz, więc te meble które sobie wymienimy w przyszłym roku to trudno, ale te które nam
zalegają bo się kiedyś mogą przydać to błagam, w listopadzie, jest harmonogram.
Podinspektor Ilona Buczak; Harmonogram już sołtysom rozdałam, też zostanie na aplikacji
bliska dołączona informacja. W naszej gazecie lubińskiej też jest już ogłoszenie, więc
zachęcam państwa jako sołtysi by w swoich wioskach przekazali informację do jak
najliczniejszej grupy mieszkańców w swoich wioskach.
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Ad. 6.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2019 ROK.
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 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 13 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Ad.7.
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 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA WOLI ZORGANIZOWANIA
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LINII KOMUNIKACYJNEJ.
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 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK
OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DRÓG, KTÓRYCH ZARZĄDCĄ
JEST GMINA 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 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
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Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POZBAWIENIA KATEGORII DROGI
GMINNEJ I WYŁĄCZENIA JEJ Z UŻYTKOWANIA JAKO DROGI.
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 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.11.
PODJĘCIE
UCHWAŁY
W
SPRAWIE
ZASAD
GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ 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 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE
REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie z autopoprawkami przedstawiła Podinspektor ds. gospodarki
odpadami p. Ilona Buczak.
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.13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE
OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA
USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW
W ZAMIAN ZA UISZCZONA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
Projekt uchwały w tej sprawie z autopoprawkami przedstawiła Podinspektor ds. gospodarki
odpadami p. Ilona Buczak.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz- poddała pod głosowanie projekt
uchwały w tej sprawie
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W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINY WIŃSKO.
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 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.15.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W WIŃSKU.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Wójt Gminy p. Jolanta Krysowata-Zielnica.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; zmienia się słowo kierownik na dyrektor. Tak jak
wyjaśniałam na komisjach ta zmiana z kierownika nie powoduje namnażania stanowisk,
powoduje, że zgodnie z potrzebami zakładu, to wyłoniony w konkursie dyrektor będzie
wprowadzał zmiany w regulaminie i wtedy będzie ustalał jacy pracownicy i na jakich
stanowiskach są mu potrzebni. Zmianą w uchwale nie zmieniamy niczego oprócz nazwy z
kierownika na dyrektor, nie dokładamy żadnych stanowisk w zakładzie budżetowym
gminnym.
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 13 radnych , wstrzymał się od głosowania 1 radny
Ad.16.
WOLNE WNIOSKI
Głos zabrała sołtys sołectwa Jakubikowice Wioleta Kruszewska przekazała, że bardzo się
podoba uzasadnienie które przedstawia pani Wójt, w czym zachodzi zmiana w uchwałach.
Sołtys sołectwa Wyszęcice Kamilla Wójcik dodała, że gdyby brały udział w komisji to
wiedziałyby więcej na temat uchwały.
Głos zabrał radny Henryk Sawczyn przekazał, że zgłosiła się do niego pani B. w sprawie
wyremontowania poddasza.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica odpowiedziała; Nie, nigdy. Nie będę nawet o tym
rozmawiać, zamknijmy ten temat wraz z byłą radną z pana okręgu. Nie, nigdy. Ten obiekt się
do tego nie nadaje. Nie nigdy. Mogłam im zaproponować inny lokal, to była ich decyzja i nie
będziemy do tego wracać.
Radny Henryk Sawczyn; Znam tę sprawę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Pan jako radny musiał powiedzieć a ja jako wójt
musiałam odpowiedzieć.
Radny Henryk Sawczyn; Jeszcze jedno pytanie, chodzi o rekultywację działki w Budkowie
(…) naprzeciwko sklepu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; My to będziemy wystawiać na sprzedaż, jeżeli ktoś
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kupi sam sobie zrekultywuje, jeżeli nie, to jak wytniemy te krzaki to będzie widać tych którzy
tam biesiadują. Jest tyle krzaków do wycięcia w Budkowie, że ja bym się skupiła na innych.
Radny Henryk Sawczyn; To jest centrum.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Panie radny, po to pana ludzie wybrali żeby wziął
pan sobie na szpice inne ważne tematy w okręgu. Zostawmy trupy w szafach, nie wyciągajmy
ich stamtąd. Zmarnowaliśmy wystarczająco dużo czasu na te sprawy w tamtej kadencji, niech
pan honorowo sięgnie po nowe tematy a jest tego naprawdę na tych terenach dużo, bardzo
dużo. Jakby tak Budków wyglądał przy drodze jak Dąbie wygląda i tylko ta jedna działka
stanowiła problem, to ja bym ją osobiście hakała. Niech pan z tymi ludźmi załatwi żeby cały
Budków wyglądał tak jak Dąbie, wójtowa wtedy osobiście posadzi bratki w miejsce tych
krzaków.
Ad.17.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz –wobec wyczerpania porządku dziennego
sesji, zamykam obrady 14 sesji Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

