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Protokół nr 17/2019
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 19 grudnia 2019 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1340 i zakończono o godz. 1430
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 radnych, sołtysów, Wójt
Gminy - p. Jolantę Krysowatą – Zielnica, Sekretarz Gminy- p. Anetę Niewiarowską,
Zastępcę głównego księgowego- p. Karolinę Katan, Mecenasa- p. 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 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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Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poinformowała, że protokół z poprzedniej
sesji był do wglądu w biurze Rady Gminy, był też wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie przyjęcie
protokołu z poprzedniej sesji
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z
poprzedniej sesji głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.4.
INFORMACJE I KOMUNIKATY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica przekazała, że informacje i komunikaty przedstawi
na następnej sesji odbywającej się w dniu dzisiejszym.
Ad.5.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtysi nie zabrali głosu.
Ad. 6.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca głównego księgowego p. Karolina
Katan.
Zastępca głównego księgowego odczytała uchwałę nr IV/118/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie
opinii o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wińsko przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.
Następnie Zastępca głównego księgowego p. Karolina Katan przedstawiła autopoprawkę do
projektu uchwały.
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. 7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA 2020 ROK.
1) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Mirosław Kilanowski odczytał opinię komisji w
sprawie projektu budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu, Julianna
Wdowiak odczytała opinię komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok.
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Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony
Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego, Zdzisław Miłuch odczytał opinię komisji w
sprawie projektu budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, Krzysztof
Rudnicki odczytał opinię komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok.
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji, Wiesław Stępień odczytał opinię komisji
w sprawie projektu budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok.
2) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego
właściwej komisji ds. budżetu,
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług, Planowania i Inicjatyw
Gospodarczych, Agnieszka Bulanda odczytała opinię komisji w sprawie projektu budżetu
Gminy Wińsko na 2020 rok.
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
Zastępca głównego księgowego odczytała uchwałę nr IV/117/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wińsko przedstawionego w
projekcie uchwały budżetowej Gminy Wińsko na 2020 rok.
Zastępca głównego księgowego odczytała uchwałę nr IV/116/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko projekcie uchwały budżetowej Gminy
Wińsko na rok 2020,
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,
Dyskusji nie podjęto
5) głosowanie autopoprawek do projektu budżetu zgłoszonymi przez Wójta,
Zastępca głównego księgowego przedstawiła autopoprawki do projektu budżetu
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za autopoprawkami
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
6) głosowanie nad poprawkami przez Wójta niezaakceptowanych,
Przewodnicząca Rady wobec braku w/w poprawek przystąpiła do realizacji kolejnego
podpunktu.
7) głosowanie nad uchwałą budżetową.
Zastępca głównego księgowego odczytała projekt uchwały wraz z autopoprawką.
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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.8.
WOLNE WNIOSKI
Nie zgłoszono.
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

