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PPrroottookkóółł  nnrr  1177//22001199  

zz  sseessjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  ww  WWiińńsskkuu  

ooddbbyytteejj  ww  ddnniiuu  1199  ggrruuddnniiaa  22001199  rrookkuu 
 

Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 13
40 

i zakończono o godz. 14
30

 

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.  

  

AAdd..11    

OOTTWWAARRCCIIEE  SSEESSJJII 
Sesję otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko Regina 

Hukiewicz. 

Przewodnicząca Rady Gminy powitała biorących udział w sesji radnych, sołtysów, Wójt 

Gminy - p.  Jolantę Krysowatą – Zielnica, Sekretarz Gminy- p. Anetę Niewiarowską, 

Zastępcę głównego księgowego- p. Karolinę Katan, Mecenasa- p. Mateusza Chlebowskiego. 

 

AAdd..22  

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOPPOONNOOWWAANNEEGGOO    PPOORRZZĄĄDDKKUU  OOBBRRAADD   
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad. 

 

PPrrooppoonnoowwaannyy  ppoorrzząąddeekk  oobbrraadd:: 

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 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok. 

1) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady, 

2) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez 

przewodniczącego  właściwej komisji ds. budżetu, 

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej, 

4)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, z uwzględnieniem propozycji zmian 

zgłoszonych do projektu budżetu  przez Komisje Rady uwzględnione  przez Wójta 

w formie autopoprawek, oraz omówienie tych propozycji zmian które zostały 

odrzucone, 

5) głosowanie autopoprawek do projektu budżetu zgłoszonymi przez Wójta, 

6)  głosowanie nad poprawkami przez Wójta niezaakceptowanych,  

7) głosowanie nad uchwałą budżetową.   

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz  poddała pod głosowanie przyjęcie 

proponowanego porządku obrad.  

W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad  

głosowało 15 radnych (jednogłośnie)  
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AAdd..33    

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  ZZ  PPOOPPRRZZEEDDNNIIEEJJ  SSEESSJJII..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooiinnffoorrmmoowwaałłaa,,  żżee  pprroottookkóółł  zz  ppoopprrzzeeddnniieejj  

sseessjjii  bbyyłł  ddoo  wwgglląądduu  ww  bbiiuurrzzee  RRaaddyy  GGmmiinnyy,,  bbyyłł  tteeżż  wwyywwiieesszzoonnyy  nnaa  ttaabblliiccyy  ooggłłoosszzeeńń  UUrrzzęędduu  

GGmmiinnyy..    

  

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie przyjęcie 

protokołu z poprzedniej  sseessjjii  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  iimmiieennnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1155  rraaddnnyycchh,,    zzaa  pprrzzyyjjęęcciieemm    pprroottookkoołłuu  zz  

ppoopprrzzeeddnniieejj  sseessjjii  ggłłoossoowwaałłoo  1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..44..  

IINNFFOORRMMAACCJJEE  II  KKOOMMUUNNIIKKAATTYY  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa  pprrzzeekkaazzaałłaa,,  żżee  iinnffoorrmmaaccjjee  ii  kkoommuunniikkaattyy  pprrzzeeddssttaawwii  

nnaa  nnaassttęęppnneejj  sseessjjii  ooddbbyywwaajjąącceejj  ssiięę  ww  ddnniiuu  ddzziissiieejjsszzyymm..   

 

AAdd..55..  

DDYYSSKKUUSSJJAA  SSOOŁŁTTYYSSÓÓWW   
Sołtysi nie zabrali głosu. 

 

AAdd..  66..    

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  PPRRZZYYJJĘĘCCIIAA  WWIIEELLOOLLEETTNNIIEEJJ  PPRROOGGNNOOZZYY  

FFIINNAANNSSOOWWEEJJ  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO..  

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

KKaattaann..  

  

ZZaassttęęppccaa  ggłłóówwnneeggoo  kkssiięęggoowweeggoo  ooddcczzyyttaałłaa  uucchhwwaałłęę  nnrr  IIVV//111188//22001199  SSkkłłaadduu  OOrrzzeekkaajjąącceeggoo    

RReeggiioonnaallnneejj  IIzzbbyy  OObbrraacchhuunnkkoowweejj  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu  zz  ddnniiaa  1166  ggrruuddnniiaa  22001199  rrookkuu  ww  sspprraawwiiee  

ooppiinniiii  oo  pprroojjeekkcciiee  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  pprrzzyyjjęęcciiaa  wwiieelloolleettnniieejj  pprrooggnnoozzyy  ffiinnaannssoowweejj  GGmmiinnyy  

WWiińńsskkoo  pprrzzeeddssttaawwiioonnyymm  wwrraazz  zz  pprroojjeekktteemm  uucchhwwaałłyy  bbuuddżżeettoowweejj  nnaa  22002200  rrookk..  

  

NNaassttęęppnniiee  ZZaassttęęppccaa  ggłłóówwnneeggoo  kkssiięęggoowweeggoo  pp..  KKaarroolliinnaa  KKaattaann  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  aauuttooppoopprraawwkkęę  ddoo  

pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy..    

  

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 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 15  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
 

AAdd..  77..    

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  BBUUDDŻŻEETTUU  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  NNAA  22002200  RROOKK..  
1) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady, 

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj,,  MMiirroossłłaaww  KKiillaannoowwsskkii  ooddcczzyyttaałł  ooppiinniięę  kkoommiissjjii  ww  

sspprraawwiiee  pprroojjeekkttuu  bbuuddżżeettuu  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  nnaa  22002200  rrookk..    

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  KKoommiissjjii  OOśśwwiiaattyy,,  KKuullttuurryy,,  ZZddrroowwiiaa,,  PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj  ii  SSppoorrttuu,,    JJuulliiaannnnaa  

WWddoowwiiaakk  ooddcczzyyttaałłaa  ooppiinniięę  kkoommiissjjii  ww  sspprraawwiiee  pprroojjeekkttuu  bbuuddżżeettuu  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  nnaa  22002200  rrookk..  
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PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  KKoommiissjjii  MMiieenniiaa  KKoommuunnaallnneeggoo,,  GGoossppooddaarrkkii  MMiieesszzkkaanniioowweejj,,  OOcchhrroonnyy  

PPrrzzeecciiwwppoożżaarroowweejj  ii  PPoorrzząąddkkuu  PPuubblliicczznneeggoo,,    ZZddzziissłłaaww  MMiiłłuucchh  ooddcczzyyttaałł  ooppiinniięę  kkoommiissjjii  ww  

sspprraawwiiee  pprroojjeekkttuu  bbuuddżżeettuu  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  nnaa  22002200  rrookk..    

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  KKoommiissjjii  RRoollnniiccttwwaa,,  GGoossppooddaarrkkii  GGrruunnttaammii  ii  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa,,    KKrrzzyysszzttooff  

RRuuddnniicckkii  ooddcczzyyttaałł  ooppiinniięę  kkoommiissjjii  ww  sspprraawwiiee  pprroojjeekkttuu  bbuuddżżeettuu  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  nnaa  22002200  rrookk..    

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  KKoommiissjjii  sskkaarrgg,,  wwnniioosskkóóww  ii  ppeettyyccjjii,,    WWiieessłłaaww  SSttęęppiieeńń  ooddcczzyyttaałł  ooppiinniięę  kkoommiissjjii  

ww  sspprraawwiiee  pprroojjeekkttuu  bbuuddżżeettuu  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  nnaa  22002200  rrookk..  

  

2) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego  

właściwej komisji ds. budżetu, 

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  KKoommiissjjii  BBuuddżżeettuu,,  FFiinnaannssóóww,,  HHaannddlluu,,  UUssłłuugg,,  PPllaannoowwaanniiaa  ii  IInniiccjjaattyyww  

GGoossppooddaarrcczzyycchh,,  AAggnniieesszzkkaa  BBuullaannddaa  ooddcczzyyttaałłaa  ooppiinniięę  kkoommiissjjii  ww  sspprraawwiiee  pprroojjeekkttuu  bbuuddżżeettuu  

GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  nnaa  22002200  rrookk..    

  

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 

 

Zastępca głównego księgowego odczytała uucchhwwaałłęę  nnrr  IIVV//111177//22001199  SSkkłłaadduu  OOrrzzeekkaajjąącceeggoo    

RReeggiioonnaallnneejj  IIzzbbyy  OObbrraacchhuunnkkoowweejj  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu  zz  ddnniiaa  1166  ggrruuddnniiaa  22001199  rrookkuu  ww  sspprraawwiiee  

ooppiinniiii  oo  mmoożżlliiwwoośśccii  ssffiinnaannssoowwaanniiaa  ddeeffiiccyyttuu  bbuuddżżeettuu  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  pprrzzeeddssttaawwiioonneeggoo  ww  

pprroojjeekkcciiee  uucchhwwaałłyy  bbuuddżżeettoowweejj  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  nnaa  22002200  rrookk.. 

  

ZZaassttęęppccaa  ggłłóówwnneeggoo  kkssiięęggoowweeggoo  ooddcczzyyttaałłaa  uucchhwwaałłęę  nnrr  IIVV//111166//22001199  SSkkłłaadduu  OOrrzzeekkaajjąącceeggoo    

RReeggiioonnaallnneejj  IIzzbbyy  OObbrraacchhuunnkkoowweejj  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu  zz  ddnniiaa  1166  ggrruuddnniiaa  22001199  rrookkuu  ww  sspprraawwiiee  

ooppiinniiii  oo  pprrzzeeddłłoożżoonnyymm  pprrzzeezz  WWóójjttaa  GGmmiinnyy  WWiińńsskkoo  pprroojjeekkcciiee  uucchhwwaałłyy  bbuuddżżeettoowweejj  GGmmiinnyy  

WWiińńsskkoo  nnaa  rrookk  22002200,,    

  

4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, z uwzględnieniem propozycji zmian 

zgłoszonych do projektu budżetu  przez Komisje Rady uwzględnione  przez Wójta w 

formie autopoprawek, oraz omówienie tych propozycji zmian które zostały odrzucone, 

  

DDyysskkuussjjii  nniiee  ppooddjjęęttoo  

  

5) głosowanie autopoprawek do projektu budżetu zgłoszonymi przez Wójta, 

 

ZZaassttęęppccaa  ggłłóówwnneeggoo  kkssiięęggoowweeggoo  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  aauuttooppoopprraawwkkii  ddoo  pprroojjeekkttuu  bbuuddżżeettuu  

  

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za autopoprawkami  

głosowało 15  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
  

6) głosowanie nad poprawkami przez Wójta niezaakceptowanych,  

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  wwoobbeecc  bbrraakkuu  ww//ww  ppoopprraawweekk  pprrzzyyssttąąppiiłłaa  ddoo  rreeaalliizzaaccjjii  kkoolleejjnneeggoo  

ppooddppuunnkkttuu..    

  

7) głosowanie nad uchwałą budżetową.   

  

ZZaassttęęppccaa  ggłłóówwnneeggoo  kkssiięęggoowweeggoo  ooddcczzyyttaałłaa  pprroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  wwrraazz  zz  aauuttooppoopprraawwkkąą..    
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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  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
  

AAdd..88..  

WWOOLLNNEE  WWNNIIOOSSKKII  

NNiiee  zzggłłoosszzoonnoo.. 

 

Ad.9. 

ZAKOŃCZENIE SESJI   
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz – Wobec wyczerpania porządku dziennego 

sesji zamykam obrady 17 sesji Rady Gminy Wińsko. 

 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Barbara Sagan 

 


