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Protokół nr 16/2019
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 27 listopada 2019 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1305 zakończono o godz. 1350.
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, Zastępcę głównego księgowego
panią Karolinę Katan, Głównego specjalistę ds. księgowości panią Joannę Mikołajczyk,
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 XIV sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
5. Informacje i komunikaty.
6. Dyskusja sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat jak również trybu ich pobierania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wińsko z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2020"
10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2020r.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie przyjęcie
porządku obrad.
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W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XIV SESJI.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poinformowała, że protokół z XIV sesji był
do wglądu w biurze Rady Gminy, był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z XIV sesji.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z XIV sesji głosowało 15
radnych (jednogłośnie)
Ad.4
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XV SESJI.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poinformowała, że protokół z XV sesji był
do wglądu w biurze Rady Gminy, był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z XV sesji.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z XV sesji głosowało 15
radnych (jednogłośnie)
Ad.5
INFORMACJE I KOMUNIKATY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica przekazała, że okres międzysesyjny był bardzo
intensywny a szczegóły poda w wolnych wnioskach.
Ad.6.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtysi nie zabrali głosu w dyskusji
Ad. 7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2019 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie z autopoprawką przedstawioną na posiedzeniu komisji
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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.8.
PODJĘCIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTALENIA
SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZYZNAWANIA I ODPŁATNOŚCI ZA
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE, Z
WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW
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CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT
RÓWNIEŻ TRYBU ICH POBIERANIA.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.

JAK

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)
Ad.9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA "PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY WIŃSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W
ROKU 2020"
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Wójt Gminy p. Jolanta Krysowata-Zielnica.
Wójt Gminy p. Jolanta Krysowata-Zielnica zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały w § 6
ust 7wysokość środków przeznaczonych jest kwota 170000 a powinna być 155000.
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 14 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA
STATUTU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W
WIŃSKU.
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)
Ad.11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OBNIŻENIA CENY SKUPU ŻYTA DO
CELÓW WYMIARU PODATKU ROLNEGO NA 2020 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca głównego księgowego p. Karolina
Katan.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
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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.12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK
PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2020R.
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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad. 13. WOLNE WNIOSKI
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Po pierwsze, myślę że najważniejsze w tym okresie
międzysesyjnym, domykają nam się bardzo ważne tematy które trwają a także otwierają się
nowe etapy ważnych rzeczy, żebyście państwo o tym wiedzieli. Otóż przygotowaliśmy się już
do odbioru dwóch bardzo ważnych obiektów, jeden to tzw. drugi "Senior", który jest
kontynuacją pierwszego "Seniora", i tak za chwilę powstanie Centrum Senioralne "Srebrna
Podkowa", w kształcie podkowy i w kolorze srebrnym i ten drugi dom "Senior +" zostanie
otwarty. W związku z tym bardzo proszę wszystkich obecnych o przekazanie swoim
mieszkańcom takiego zaproszenia od nas, na 5 grudnia na dzień otwartych drzwi, z resztą w
gazecie ta informacja się ukazała ale gdyby komuś umknęło. Osoby spełniające te warunki
czyli 60+ a nawet 90+, także ich rodziny które chcą zobaczyć na czym to polega, jakie są
warunki, co tam się dzieje. Nie wiem czy nowy "Senior" będzie już urządzony ale na pewno
już będzie można po nim pospacerować i zobaczyć jak funkcjonuje ten tak zwany stary
Senior, któremu już za chwilę mija, czy już dziś minęło, ten 3 rok działalności. Także 5-go,
można przyjść o dowolnej porze między godziną 9.00 a 14.00. Oczywiście "Senior" zaczyna
działać wcześniej, kończy później ale to jest taki ten środek, kiedy pracownicy i nasi seniorzy
czekają z kawą i ciastkiem na tych którzy chcą zobaczyć, a może akurat.
Druga rzecz, także już przygotowujemy się do odbioru po robotach budowlanych tak zwanej
małej szkoły czyli parter, piwnica byłej małej szkoły na potrzeby żłobka, teraz zacznie się
urządzanie, także działania na górze. Przypominam, że oprócz środków z Ministerstwa
Rodziny, środków rządowych otrzymaliśmy bardzo dużą dotację unijną. W momencie kiedy
już będziemy mieć wszystkie dokumenty podpisane zaczniemy także realizować tą drugą
część projektu. To z tych rzeczy które można zobaczyć gołym okiem, i za kilka dni już
pozwiedzać, tak jak "Senior" 5 grudnia, małą szkołę można było pozwiedzać przed
rozpoczęciem prac, teraz po zakończeniu a przed umeblowaniem żeby nie było także taki
dzień ogłosimy, nie tylko dla tych którzy mają lub spodziewają się maluszków, ale dla
wszystkich zainteresowanych i wszystkich którzy mają do tego miejsca sentyment, a tych jest
pewnie najwięcej.
Wykrystalizowała się sprawa o której już mówiłam bo można się pogubić z tymi mostami na
Odrze, nie było żadnego, miał być jeden, jeden remont, jeden zapasowy, jeden na budowli
piętrzącej, jeden z mostów dla regionów. W tej chwili mogę powiedzieć, że zapadły decyzje
co zostało już potwierdzone odpowiednimi dokumentami, że most dla regionów, most za 100
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milionów zł z czego 80 pochodzi ze Skarbu Państwa a 20 z budżetu samorządu Województwa
Dolnośląskiego jest faktem. Teraz dokumentacja dosyć długa bo około 3 letnia i później
budowa, również w Wiadomościach Lubińskich zamieściliśmy mapkę jak ten most według
koncepcji ma przebiegać, że tuż za mostem kolejowym, kończy się po naszej stronie w
Małowicach, ale nie w wiosce ale tym takim przysiółku gdzie jest taki pojedynczy domek,
ruina, zresztą z mapką można porównać kogo to interesuje. Wiem że martwią się mieszkańcy
Małowic czy nie będą ciężarówki jeździły przez samą wieś, ponieważ na tej drodze
wojewódzkiej do której dochodzi most to jest taki strasznie niski wiadukt. Oczywiście projekt
zakłada także projekt przebudowy totalnej tego wiaduktu, także ta droga wojewódzka która
prowadzi do Wołowa przez Rudno, będzie dostosowana do tego ruchu, który będzie schodził
z tego mostu, tak jak również będzie dostosowany wjazd na drogę krajową i prowadzenie
ruchu już przez gminę Wińsko i dalej.
Rozstrzygnęliśmy przetargi niektóre umowy już są zawarte na nasze drogi z Funduszu Dróg
Samorządowych. Tłumaczę i powtarzam, niektórzy nie chcą czytać ze zrozumieniem a
niektórzy mają jakieś pewnie złe nastawienie ale nie przepuszczam ani jednej okazji żeby
wyjaśnić, że Fundusz Dróg Samorządowych to są pieniądze Skarbu Państwa, przeznaczone
dla gmin i powiatów na drogi gminne i powiatowe. Wyłącznie gmina może wnioskować o
budowy, przebudowy i remonty dróg gminnych, a powiat powiatowych. Nasza gmina
otrzymała na blisko 14 km 17%, grubo ponad 9 milionów, blisko 10 milionów zł. Po
przetargach oczywiście jest spora oszczędność, także nasz 30% udział z budżetu gminy także
się zmniejsza, dzięki czemu zmniejszy się na przykład kwota obligacji jakie w tym celu
musimy wziąć. Natomiast Powiat Wołowski złożył i to pod naciskiem na 900m, to nie jest
pomyłka, 900m i tylko przez obszar zabudowany, ponieważ wielokrotnie a za ostatnim razem
nieopatrznie powiedziałam, że do terenu zabudowanego możemy się dołożyć. W związku z
tym dołożyliśmy się, państwo wszyscy pamiętają, że głosowaliśmy żeby jeszcze więcej
dołożyć niż dołożyliśmy na początku do tych odcinków i odcinek zabudowany Białawy,
Białawy Wielkie przez drogę powiatową, w końcu tygodnia jest przekazanie placu budowy i
w przyszłym tygodniu będzie on zrobiony, bo to jest bardzo mała robota i ona będzie trwała
chwilę. My przekazaliśmy już dla firmy Berger Bau jedną naszą drogę a następne w ciągu
najbliższych dni. Wiec doprowadzenie do takiej sytuacji to było też bardzo ważne zadanie,
tak jak usilne starania o to, żebyśmy otrzymali z Funduszu Dróg Samorządowych. Złożyliśmy
wnioski na dwie drogi, jedna jest ważna dla mieszkańców, druga jest ważna dla całej gminy a
my złożyliśmy na obie. Dla mieszkańców ważna jest ta droga przez Rajczyn aż w kierunku
Smolnego i to jest wspólny wniosek z gminą Jemielno, natomiast ta która jest strategicznie
ważna to jest połączenie ze światem Białkowa. Przypomnę, że tam trwa 14 milionowa
inwestycja Uniwersytetu Wrocławskiego, w znacznej środki pochodzą z programów
rewitalizacyjnych z jeszcze większych środków które pozyskał Uniwersytet już że tak
powiem ze środków krajowych. Prace są bardzo zaawansowane i jeżeli wszystko pójdzie w
terminie czyli wiosną będą prace budowlane zakończone, a jesienią urządzenie tego
fantastycznego miejsca, to nie będzie czym do tego europejskiego centrum edukacji
astronomicznej dojechać. Regularny i legalny dojazd do Białkowa jest z drogi powiatowej,
ma to 800m i nie nadaje się do jazdy, powinno być dawno wyłączone z ruchu, jednak od
kiedy przynajmniej ja jestem wójtem i co roku monitowałam o remont o zabezpieczenie tego
odcinka, na ten odcinek Powiat Wołowski nie przeznaczył ani złotówki. W związku z tym w
tej chwili samochodem osobowym jak ktoś zna tę drogę i wie jak jechać to przejedzie, jak
ktoś nie zna to nie przejedzie, a ciężarówki się po prostu wywracają albo załamią tę drogę
zupełnie. Stąd my od Stryjna do Białkowa, przez Białków i od Białkowa do Grzeszyna
złożyliśmy. W tym momencie byłyby dwa bardzo dobre dojazdy naszymi drogami, z jednej
strony od powiatówki od S5, a z drugiej strony od drogi krajowej i przez Grzeszyn. Tu
czynimy wspólne starania jak możemy z Uniwersytetem Wrocławskim żeby ten wniosek był
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rozpatrzony pozytywnie, bo bez tych dróg oddane przedsięwzięcie nie może funkcjonować,
chyba że będzie przeznaczone dla pieszych, a dla pieszych przeznaczone nie jest. Ja uważam,
że drogę powiatową należy zamknąć, postawić słupek, tylko piesi i rowery a nasze gminne
drogi powinny być wyremontowane. Nie jest to pierwszy jakiś przypadek kiedy no
wyręczamy powiat. To z rzeczy inwestycyjnych istotnych.
Z rzeczy które trwały, trwały zgodnie z uchwałą Rady Gminy czyli ten etap konsultacji w
sprawie ewentualnej zmiany powiatu przez gminę Wińsko z powiatu wołowskiego na powiat
lubiński, jeden z etapów został zamknięty, czyli te konsultacje na kartach konsultacyjnych i
przedstawię teraz państwu statystykę. Na 42 sołectwa, 4 są przeciw z czego 2 sprzeciw jest
wyraźny bo powyżej 80%, a 2 sprzeciw jest taki lajtowy powiedziałabym, bo to jest nieco
powyżej 50%. W jednej wsi zostały konsultacje unieważnione aczkolwiek wynik jest taki
średni czyli lekko powyżej 50%, niemniej tam dwie młode osoby wydzierały karty wszystkim
starszym osobom, zakreślały za nie i wrzucały do urny. W związku z tym nie miałam w ogóle
możliwości innej jak uniemożliwić. Chciałam przeprowadzić powtórne głosowanie ale
mieszkańcy powiedzieli że nie chcą, oni już zagłosowali. W związku z tym w tej jednej
miejscowości te konsultacje zostały unieważnione, inne konsultacje, spotkania, rozmowy czy
ankiety będą prowadzone we wszystkich, także tam. Mogę powiedzieć, że 42 odjąć 4 to jest
38, minus 1 bo tutaj nie mamy rozstrzygającego wyniku, 37 wsi procentowy udział jest na
tak, 4 na nie, 1 uznajmy za wstrzymaną czyli nierozstrzygniętą. Tak to wygląda statystycznie,
jeśli państwa interesuje które wioski są na nie, to są na nie wyraźnie czyli ponad 86% są;
Turzany, Białawy Małe, tak średnio na nie jest Baszyn to jest takie 58%, Konary to jest też
średnio bo to jest 56%. Rekordzistą na tak jest Przyborów, brawo Przyborów, tu jest wynik
100%, wszyscy wytrzymali do końca zebrania sołeckiego żeby wziąć udział w tych
konsultacjach. W związku z tym, zgodnie z tą uchwałą i zgodnie z ustawą skierowaliśmy
wniosek do Powiatu Lubińskiego o rozpatrzenie możliwości zmiany powiatu, czyli o
przeprowadzenie już konsultacji po ich stronie. W związku z tym grupa radnych odwiedziła
urząd gminy Wińsko. Ja państwa radnych nie zapraszałam na to spotkanie, bo nie chodziło o
dyskusję między radnymi, tylko żeby radni zapoznali się z gminą, czyli pracownicy
merytoryczni, kierownicy gminy i jednostek przedstawiali naszą gminę, odpowiadali na
pytania. Następnego dnia grupa robocza pracowników powiatu, kadry kierowniczej powiatu
Starostwa Lubińskiego odwiedziła urząd i tu znowu była wymiana informacji już na miejscu,
informacje jakie są potrzebne żeby prawidłowo przeprowadzić konsultacje, informacje
przekazać mieszkańcom powiatu lubińskiego. No więc w tej chwili przeprowadzenie
konsultacji jest po stronie Starostwa i Powiatu Lubińskiego i będą poczynane inne kolejne
kroki. Zebraliśmy także pytania i wątpliwości szczególnie u tych osób które się
wstrzymywały, bo takich też była spora grupa, i w tej chwili przygotowujemy odpowiedzi dla
tych naszych mieszkańców, którzy zadawali pytania, mieli wątpliwości, obawy i
wstrzymywali się od głosu, i taka publikacja pytanie odpowiedź, wyjaśnienie także wkrótce
się ukaże. Jakie będą dalsze kroki w tej sprawie będę państwa informować na bieżąco.
Przypomnę, że ewentualny wniosek zależnie od tego jak sprawy się potoczą musi być złożony
do końca marca, więc czasu jest jeszcze sporo, rozstrzygnięcie do końca lipca a wejście w
życie jeśli zmiana od nowego następnego roku czyli 21-go, jeżeli decyzja będzie negatywna
to już w lipcu 2020 roku powinniśmy o tym wiedzieć. Oczywiście jeżeli wszystko
przebiegnie zgodnie z procedurą także po tamtej stronie Odry, po naszej stronie Odry odbywa
się zgodnie z harmonogramem i zgodnie z procedurą.
To są te rzeczy najistotniejsze na dziś. Cóż jeszcze z rzeczy pozytywnych, mam nadzieję że
się uda, przedsięwzięcie też idzie bardzo dobrze, to jest uruchomienie linii autobusowej drogą
krajową do Lubina, bardzo duża grupa naszej młodzieży męczy się z tymi dojazdami (...). Jak
się wszystko uda i wszystkie uzgodnienia będą pozytywne, na razie dobrze idzie, to będzie
autobus lub bus zależnie od ilości zainteresowanych, oczywiście płatny i także z biletami
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miesięcznymi, który będzie jechał drogą krajową od Piskorzyny zatrzymując się na każdym
przystanku w gminie Wińsko, na jednym przystanku w Ścinawie i na dwóch przystankach w
Lubinie. To oznacza, że ci którzy jadą do Ścinawy bo na przykład wolą lekarza w Ścinawie,
będą mogli tam pojechać i stamtąd wrócić, ale także przede wszystkim młodzież szkolna
będzie mogła dojechać do szkół w Lubinie w sposób nie tak męczący i kolizyjny jak to jest w
tej chwili. A jest to już w tej chwili mogę powiedzieć armia dojeżdżających naszych
absolwentów do szkół średnich w Lubinie. Stąd nie ma tych przystanków po drodze, bo to jest
nasza komunikacja, a po drugie to jest szybko czyli wyjeżdżają wychodząc z domu o 7.00,
jest przed 8.00 w szkole bez zabierania wszystkich po drodze itd. (...)
Proszę państwa, dwa projekty zostały dofinansowane, z bardzo wielu złożonych a czterech
zakwalifikowanych, nasz jest drugim rozpatrzonym pozytywnie. Sala gimnastyczna w
Orzeszkowie jeśli ktoś czytał Strony za Odrą w Gazecie Lubińskiej to mniej więcej zna
szczegóły. Obiekt który właśnie wymyślenie go zakrawało na szaleństwo ale pojawiły się
projekty które nie są przeznaczone na zwykłe budynki, zwykłe sale, zwykłe skromne rzeczy
tylko na rzeczy demonstracyjne, praktycznie mówimy, że są samowystarczalne energetycznie.
Aż tak dobrze nie jest, ale byłam na rekonesansie w szkole, która płaci teraz 56zł za prąd i
ma ogrzewanie na prąd, tak że jest możliwe stworzenie czegoś, co jest prawie że
samowystarczalne energetycznie i taki to niezwykły obiekt jest. Jak sobie państwo
przypominają dokupywanie po skraweczku działek w tamtym roku i w tym roku, to te
skraweczki działek będą miejscem gdzie ta hala stanie. Tego dofinansowania mamy
5.160.000, zobaczymy jak po przetargu, ale na dzisiaj tak to wygląda. Dodam tylko, że za
nami znalazło się Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska, które dofinansowania nie
dostało. Dodam jeszcze, że nigdy nie wiadomo czy jakaś wiadomość jest dobra czy zła.
Bardzo byłam zła w zeszłym roku że nie dostaliśmy pieniędzy na kolejne dwa boiska
wielofunkcyjne, i w tym roku nie ma jeszcze rozstrzygnięcia jaka to była dla mnie zła
wiadomość, a to się okazuje, że to jest dobra wiadomość, bo gdybyśmy w zeszłym roku
dostali pieniądze na to boisko i ono by powstało, to nie byłoby jak ciężkim sprzętem jeździć
żeby tę halę zbudować. Więc nie ma tego złego żeby na dobre nie wyszło, tutaj jest
dwadzieścia razy więcej pieniędzy niż takie boisko kosztuje, a OSA już jest więc powstanie
boiska jest tylko sprawą przyszłości, myślę że ani bliskiej ani dalekiej ale na pewno w tej
kadencji pani radna, będziemy się starać żeby tak właśnie było i panie sołtysie bo widzę, że
Orzeszków jest silnie dzisiaj reprezentowany.
Uczestniczyłam także w otwarciach kolejnych świetlic, to jest zawsze święto nie tylko dla
sołectwa ale także dla wszystkich którzy dobrze życzą. Ja dobrze życzę i widzę że niektóre
sołectwa wzięły się ostro za działalność żeby udowodnić, że warto było na nie wydać te
unijne pieniądze. Niewątpliwie takim sołectwem, nie chcę bo zaraz ktoś się pogniewa, ale Ela
Żygadło która już tam światło nie gaśnie, Maciej Kiałka w Przyborowie, też Wieczornica z
pieśnią patriotyczną, byłam zdumiona i zaskoczona, że tak wielu mieszkańców przyszło.
Przyszło choć nie była to impreza rozrywkowa, myślę że przyszli się nacieszyć tym jak
piękna jest to w tej chwili świetlica, jak wspaniałe jest to teraz miejsce.
Radny Wojciech Medyński zapytał jakie były wyniki w Moczydlnicy Klasztornej i
Głębowicach konsultacji i w którym sołectwie unieważniono wyniki?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica odpowiedziała; W Moczydlnicy Klasztornej zostało
unieważnione, to było 55,5%, tak że ani dużo ani mało, gdyby je uznać to też nie zmienia jako
obrazu całości, no nie mniej i ja i pracownik gminy i inni mieszkańcy oburzeni widzieli ten
proceder, więc nie mogłam ich uznać. Głębowice 73% na nie. Będzie opublikowane wraz z
raportem, wraz z tymi pytaniami które padały itd. Przypominam, że zgodnie z uchwałą
wyniki będą na BIP wraz z podsumowującą refleksją.
Trwają prace nad nowym studium i planem przestrzennym, w gazecie się ukazały i są w
internecie terminy spotkań konsultacyjnych. Mówcie swoim mieszkańcom żeby przyszli
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nawet jeśli nie wiedzą o co chodzi, to się na tym spotkaniu dowiedzą o co chodzi, żeby nie
mieli pretensji, że nie mieli żadnego wpływu na to, jak gmina się będzie rozwijać przez
kilkadziesiąt następnych lat. Głębowice 25-go, to już było, Białawy Wielkie 26-go było,
Smogorzówek jest dziś 16.00-18.00, Baszyn jest jutro, Rudawa 29-go, Wińsko 2-go grudnia,
Piskorzyna 3-go, Rajczyn4-go, Buszkowice Małe 5-go, Iwno 6-go, Konary 9-go, Krzelów 10go. Nie będzie tych konsultacji w każdej wiosce bo to jest awykonalne, ale osoby
zainteresowane mogą dojechać do każdej z wymienionych tu wsi, najchętniej tych które mają
najbliżej, ponieważ osoby są przygotowane na rozmowy o całej gminie, nie tylko o tej
zagrodzie która tutaj bezpośrednio itd. To jest bardzo ważne, bierzmy w tym udział, tu akurat
przedstawiciele powiatu lubińskiego byli zaskoczeni jak wiele rzeczy my załatwiamy tak
szerokimi konsultacjami społecznymi, bo zobaczyli te wycieczki i rewitalizacyjne i te
związane teraz ze studium, było to dla nich zaskoczenie, że w ten sposób konsultacje są u nas
tak poważnie traktowane.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz przekazała, że Referat Edukacji przesłał dziś
sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019, radni otrzymają go na meila,
zapytała czy radni zapoznają się z tym czy zwołać posiedzenie komisji oświaty?
Członkowie komisji stwierdzili, że zapoznają się ze sprawozdaniem.
Ad.14.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz –zamykam sesję Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
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