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PPrroottookkóółł  nnrr  1188//22001199  

zz  sseessjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  ww  WWiińńsskkuu  

ooddbbyytteejj  ww  ddnniiuu  1199  ggrruuddnniiaa  22001199  rrookkuu 
 

Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 15
50 

zakończono o godz. 16
50.

 

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 państwa radnych,  

panią Wójt Gminy Jolantę Krysowatą- Zielnica, Sekretarz Gminy panią Anetę Niewiarowską, 

Zastępcę głównego księgowego panią Karolinę Katan, pracowników urzędu. 

 

AAdd..22  

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

 

Proponowany porządek obrad: 

11..  Otwarcie sesji. 

22..  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

33..  Informacje i komunikaty. 

44..  Dyskusja sołtysów. 

55..  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok. 

66..  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla gminy Wińsko na rok 2020. 

77..  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi. 

88..  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wińsko na 

rok szkolny 2019/2020. 

99..  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Wińsko w 2020 roku. 

1100..  Wolne wnioski. 

1111..  Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa  --ZZiieellnniiccaa  wwnniioossłłaa  oo  rroozzsszzeerrzzeenniiee  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  oo  pprroojjeekkttyy  

uucchhwwaałł;; 

1. w sprawie wydatków budżetu Gminy Wińsko, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019  (jako pkt. 10 do porządku)  

2. w sprawie wydatków budżetu Gminy Wińsko, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019  (jako pkt. 11 do porządku) 

3. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 

2017r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Wińsku z filią w Iwnie,  dla którego 

organem prowadzącym jest Gmina Wińsko  oraz nadania mu statutu (jako pkt. 12 do 

porządku) 
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4. w sprawie  wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty(jako pkt. 13 do porządku) 

5.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości(jako pkt. 14 do porządku) 

 

Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica przekazała; proszę państwa tak jak wspomniałam na 

początku poprzedniej sesji kilka słów o tym co w grudniu, co jest także podsumowaniem 

naszych i nie tylko naszych działań z całego roku, ale także kilka słów podsumowania 

najważniejszych wątków tego roku. Na pewno spotkał nas spory zaszczyt ponieważ Natalia 

Bartczak, która co prawda nie jest naszą mieszkanką tylko jej rodzina stąd pochodzi a jest od 

16 lat społeczną opiekunką cmentarza żydowskiego w Wińsku, dostała prestiżową pierwszą 

nagrodę POLIN, czyli muzeum Żydów polskich w Warszawie, za opiekę właśnie nad naszym 

cmentarzem. Przypomnę, że to dzięki tej opiece cmentarz w ogóle przetrwał do momentu w 

którym podjęliśmy się jego rewitalizacji dzięki środkom z PROW. Te środki przyszły także 

dzięki temu, że wniosek jaki gmina składała do Urzędu Marszałkowskiego z PROW na 

zabytki i miejsca pełniące funkcje kulturalne, oparty był w znacznym stopniu na pracy 

magisterskiej, którą pani Natalia stworzyła i obroniła kilka lat temu, właśnie będącą 

monografią tego cmentarza. Zostało to uhonorowane, nagroda jest także pieniężna 20.000zł. 

Myślałam że coś dla siebie w końcu zrobi po tylu latach pracy społecznej, powiedziała że 

chyba jakiś katalog wyda za te pieniądze tego cmentarza, no może chociaż część przehula 

czego jej serdecznie życzę. Dodam tylko, że jakby z tej renowacji cóż wynika, no to że mamy 

średnio raz w  miesiącu, czasami częściej wycieczki i z Europy i z Izraela, rodzin o których 

możemy przeczytać w książce Rity Steinhardt Botwinick, które odwiedzają Wińsko, 

ponieważ się rozeszło, że ten cmentarz jest uszanowany, że przyjmujemy chętnie i szanujemy 

przeszłość mieszkańców którzy kiedyś miasto Winzig stworzyli.  

Pewnie także zauważyliście państwo szczególnie po zmierzchu, stanęła po raz pierwszy w 

rynku w Wińsku taka pokaźna choinka, choć moja rozrzutność naturalna nie jest powszechnie 

znana wręcz przeciwnie, to tu dzięki wsparciu sponsorów udało się taką przyjemność 

mieszkańcom zafundować.    

Z rzeczy na wskroś poważnych to te nasze drogi gminne na które dostaliśmy dofinansowanie 

z Funduszu Dróg Samorządowych zostało już przekazane w ręce wykonawców, tak że  

wszystkie sześć dróg są już przekazane, jeżeli w tym roku odbywają się takie prace wstępne 

geodezyjne, porządkowe, jeżeli zima będzie taka jaki jest grudzień to zapewne nie będą te 

prace trwały do końca września a w przypadku niektórych dróg może się skończą na wiosnę 

zamiast zacząć na wiosnę. Co jeszcze bardzo istotne, ostatecznie dokumenty które pozwalają 

firmie BERGER BAU rozpocząć stawianie mostu tymczasowego na Odrze w celu remontu 

mostu zabytkowego mogą się już rozpocząć, ponieważ 2/3 Odry jest po stronie gminy 

Wińsko a 1/3 po stronie gminy Ścinawa, to ciężar dokumentów wydawania uzgodnień 

spoczywał na naszej skromnej załodze, bo tak to już jest, kto ma więcej ten ma ten 

obowiązek, więc ten obowiązek został wykonany. Firma może zacząć stawiać ten most 

tymczasowy a jest to ta sama firma która wygrała jedną z dróg, tą najbliższą czyli Boraszyce 

Małe  - Węgrzce więc planują rozpocząć te prace jednocześnie.  

Nastąpiły odbiory, odbiór budowlany tzw. drugiego „Seniora”, w tej chwili przyjeżdżają 

meble, urządzenia także zaraz po świętach oficjalnie uruchamiamy ten dom i w ten sposób 

powstanie centrum senioralne „Srebrna Podkowa”. W tym tygodniu dotarł do nas bus 

współfinansowany przez PFRON, przypomnę w kwocie 80.000 dla osób niepełnosprawnych  

i osób z niepełnosprawnościami, który będzie także pełnił taką funkcję jak dowożenie 

niektórych seniorów z daleka, bowiem z Przyborowa mamy tym razem już klientów którzy 

będą przyjeżdżać do naszego seniora. W powiązaniu z tym busem z PFRON-u otrzymaliśmy 
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dofinansowanie do podjazdu dla osób niepełnosprawnych do szkoły. To jest podjazd jakby 

patrząc od strony stadionu do obecnej auli. Tam gdzie znajduje się lokal wyborczy, więc 

dzięki temu także mamy już dostosowany kolejny lokal wyborczy do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, dla uczniów niepełnosprawnych, dla rodziców którzy przychodzą na 

zebrania na wywiadówki i na rożne imprezy i koncerty które się właśnie w auli odbywają i to 

z ominięciem szkoły, brudzenia szkolnych  korytarzy, to wejście i dla osób pełnosprawnych i 

niepełnosprawnych jest od tej strony właśnie. Byliśmy zmuszeni do dodatkowego grodzenia  

na stadionie w Wińsku. Naiwnie sądziłam, że szkoła połączona ze stadionem jest takim 

naturalnym rozwiązaniem, chociaż geodezyjnie działki są różne ale jednak funkcja wspólna to 

się nie udało ponieważ nie tylko dzieci ale i dorośli prowadząc dzieci ze szkoły za rączkę, 

zamiast iść chodnikiem który jest obok bieżni szli sobie bieżnią. Nie mogliśmy ryzykować, ta 

część z bieżnią i skocznią zyskała dodatkowe grodzenie i już został rozstrzygnięty przetarg i 

prowadzone są jeszcze prace adaptacyjne i remontowe w tej szatni. To wszystko jeszcze z 

tego dużego projektu unijnego na GOSTiR, który to właściwie taki ostatni akord oprócz 

urządzenia GOSTiR-u które też już ruszyło w tym projekcie. 

Nastąpił także odbiór tak zwanego dużego żłobka w małej szkole, czyli zakończyły się roboty 

budowlane wszelkie dotyczące żłobka w małej szkole, czyli parter, piwnica, porządkowanie 

terenu, piętro to jest inna historia. Otrzymaliśmy także, to już mogę potwierdzić oficjalnie 

duże dofinansowanie właściwie finansowanie bo udział własny 25.000, środki zewnętrzne 

1.200.000, w tym będzie urządzenie tego żłobka wraz z ogólnodostępnym placem zabaw 

który będzie na podwórku małej szkoły właśnie od strony ulicy Szkolnej. To już są fakty, to 

już są rzeczy o których spokojnie możemy mówić że są, także odbiór budowlany mamy już za 

sobą, szczęśliwie rozstrzygnięty i dość korzystny jak na te czasy. Tak jak wspominałam 

przetarg na śmieci mamy również za sobą. Oprócz tego są nieustające spotkania żeby 

zakończyć sprawy tegoroczne. Właściwie oprócz jednego dofinansowania które nam jeszcze 

nie spłynęło a było finansowane przez nas i mamy nadzieję że spłynie do końca roku, to 

odzyskaliśmy wszystkie zaangażowane pieniądze, te które pochodziły z projektów tak 

unijnych jak i krajowych. Z resztą widać po uchwale budżetowej której projekt już państwo 

sobie omówiliście, że jest tego sporo, trzeba było te zmiany wprowadzać, bo te pieniądze po 

prostu fizycznie spływają już i znajdują się na naszym koncie. Żeby sobie uświadomić jak 

nam ten rok minął to najogólniej działy się takie rzeczy powiedziałabym do naśladowania i to 

też niekoniecznie była nasza aktywność a tylko zrządzenie, bo jeżeli ze środków unijnych i 

naszych prowadziliśmy w tym samym czasie my remont cmentarza żydowskiego, parafia 

prowadziła remont wieży kościoła katolickiego poewangelickiego ze środków ministerialnych 

i województwa dolnośląskiego, środków marszałkowskich i środków własnych czyli środków 

parafian. Te rzeczy działy się jednocześnie.  

Z zażenowaniem usłyszałam na sesji w jednej z gmin sąsiednich dlaczego nie ma żadnego 

żłobka w takim mieście, no u nas przypominam będą jakby jeden ale cztery, że dolnośląskie 

żłobki II, że budżet nie jest z gumy i trzeba płacić na różne inne rzeczy a na żłobek zabrakło. 

Akurat dolnośląskie żłobki II to co mamy w Głębowicach jest kompletnie bez środków 

unijnych i adaptacje pomieszczeń, ich remonty i urządzenie i zatrudnienie to wszystko są 

właśnie środki z tej grupy która otrzymała środki unijne, udziałem własnym będzie udział 

rodziców którzy będą niewielkie zresztą kwoty wpłacać. W związku z tym jak się chce coś 

zrobić to się to zrobi. Nie wspomniałam o otwartej w tym tygodniu OSI-e w Orzeszkowie a to 

dlatego, że chciałam wspomnieć, że w tym roku powstały dwie OSY, ta w Krzelowie jeszcze 

oficjalnie nie otwarta chociaż wiem, że dzieci już się tam bawią, dorośli też zaglądają. Ale na 

pewno wszystko jest w porządku, wszystko dobrze zabetonowane zastygło. W  ten sposób 

mamy we wszystkich miejscowościach które mają szkoły, mamy ogólnodostępne otwarte 

strefy aktywności i dla szkół i dla mieszkańców.  
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Bardzo aż bardziej niż się można byłoby spodziewać, dobrze układa się historia, to nie jest też 

nasza inwestycja, my jesteśmy tylko partnerami, nasza o tyle że pierwsze środki pochodziły z 

rewitalizacji, ponieważ obiekt znalazł się w naszym programie rewitalizacji to jest Białków. 

Dla gminy Wińsko zawsze mówiłam to będzie więcej niż fabryka, bo fabryką trudno się 

promować a to będą i miejsca pracy i promocja dla gminy, centrum edukacji astronomicznej. 

Roboty budowlane mają się skończyć wiosną w maju, a we wrześniu urządzanie tego w jakieś 

sferyczne sufity, galaktyki, w ogóle słuchanie opowieści co tam będzie czy oglądanie tych 

symulacji to jest taka duża przyjemność. Problem jest z dojazdem, ponieważ powiat odrzekł 

się jakiejkolwiek odpowiedzialności już od lat co do tej 800 metrowej dróżki na drogi. My po 

raz drugi podjęliśmy starania o zdobycie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na drogi 

gminne między Grzeszynem a Stryjnem przez Białków, no one są takie lichutkie, są takie 

cieniutkie i tam nie ma mieszkańców praktycznie, więc tak naprawdę to będzie dla tych 

busów które będą przyjeżdżać więc wygląda, że my się staramy o jakąś niepoważną drogę, 

nie mniej wyjaśnienie i poparcie pana profesora Jezierskiego rektora Uniwersytetu do czego 

ta droga ma służyć powinno zaowocować tym, że tę drogę będziemy mogli zrobić i że będzie 

czym dojechać do tego centrum.  

Także w tym roku zaczęliśmy i zakończyliśmy taką poważną inwestycję jaką było siedem 

świetlic z PROW właśnie z dofinansowania unijnego. We wszystkich tych świetlicach już 

odbywają się imprezy. Wszystkie te świetlice są oficjalnie otwarte, w większości jest 

sylwester bo dostałam sześć zaproszeń na sylwestra a świetlic jest siedem więc to znaczy, że 

one żyją. Także w tym roku udało się przynajmniej w połowie tych świetlic zrobić takie 

najważniejsze, najcięższe remonty tak jak w Piskorzynie, w Morzynie cały dach został 

przełożony. W Boraszycach Małych gdzie dostaliśmy w prezencie pół domu także dach został 

przełożony. W Małowicach jest robiona kuchnia i tam jeszcze dodatkowe zaplecze, 

oczywiście ciągle są to potrzeby do zaspokojenia, jeśli nie wszystkie  da się zaspokoić w roku 

20-tym, część z nich zostanie na rok 21-szy ale na pewno w tej sprawie tego mienia gminnego 

mamy już z górki. Także w tym roku powstał duży zamęt w sprawie mostu na Odrze my już 

się przyzwyczailiśmy że jak  nie wiadomo o co chodzi to teraz jedno jest pewne już mogą 

ruszać z budową mostu tymczasowego, po to żeby remontować ten zabytkowy. Taki pomysł 

miały drogi krajowe czy on się podoba czy nie to właśnie taki jest, więc realizacja tego 

przedsięwzięcia jeśli wierzyć dokumentom przetargowym to półtora roku. A jednocześnie z 

funduszu z programu rządowego Mosty dla regionów, zostało przyznane dla tego mostu 80 

milionów na 20 milionów samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dokumentacja trzy lata, 

budowa dwa, nawet jeśli do tego dodamy rok, to i tak jest dosyć szybko jak na tego typu 

inwestycję. Być może państwo też poczuli się urażeni tak jak ja w waszym imieniu poczułam 

się urażona informacją zamieszczoną, informacją, komentarzem wręcz wywiadem 

zamieszczonym w lokalnej gazecie powiatowej wołowskiej, jakoby to sfinansował powiat i 

zarówno droga w Węgrzcach jak i droga w Białawach i Białawach Wielkich to jest dzieło 

powiatu, fundusze powiatu, pieniądze powiatu. Mówiła to osoba która jest nieuprawniona do 

reprezentowania starostwa na zewnątrz, tak jak będąc radnym tej rady poprzedniej kadencji 

nie był uprawniony do reprezentowania gminy na zewnątrz, ale jak praktykował tak 

praktykuje. Chciałam państwu powiedzieć, że te wyjaśnienia które znalazły się w dzisiejszym 

numerze tej samej gazety mnie nie satysfakcjonują i jeśli nie zostanie to dosadnie odkłamane i 

nazwane tym czym było, czyli kłamstwem, to ja tych pieniędzy nie zapłacę. Państwo 

uchwaliliście 92.000 na tę drogę i te pieniądze są zawarte w takim porozumieniu, i w tym 

porozumieniu jest napisane, że w każdej publikacji będzie informacja na temat poziomu 

finansowania ze strony gminy Wińsko w drodze powiatowej. To jest 25% kosztów 

poprzetargowych tej drogi. Tyle samo ile wydał powiat bo połówkę wydał Fundusz Dróg 

Samorządowych, są to środki państwa polskiego, środki rządowe. Jest tak w przypadku chyba 

trzy lata temu Głębowic finansowaliśmy 50/50 drogę przez tereny zabudowane i na wzór 
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tychże Głębowic sfinansowane zostały Węgrzce, także w systemie 50/50 bez żadnych 

środków zewnętrznych po które powiat nawet nie próbował sięgnąć, i pisanie po raz kolejny 

że to jest zasługa jednego człowieka i są to środki powiatu, jest prostackim kłamstwem i ja na 

to po prostu nie pozwolę. Państwo uchwaliliście, że  te pieniądze mogą pójść i one pójdą jeśli 

warunki do porozumienia zostaną dotrzymane, jeśli nie to będziemy mieli jeszcze jedną grupę 

niewygasających zobowiązań i poczekamy do przyszłego roku i wcale w tym roku tych 

pieniędzy nie przelejemy, bo nareszcie i ludzie i instytucje muszą zrozumieć, że trzeba nas 

szanować, że nie jesteśmy wsiową gminą na przyczepkę na której można sobie robić karierę i 

o którą można sobie wycierać i buty i buzię. Tego kłamstwa po prostu nie przepuszczę i 

myślę, że każdy z was kto zna te teksty o których mówię zgodzi się ze mną w tej sprawie.   

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooddddaałłaa  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  wwpprroowwaaddzzeenniiee  

ddoo  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  wydatków budżetu Gminy Wińsko, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2019    

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jawnym imiennym uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1155  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwnniioosskkiieemm  ggłłoossoowwaałłoo  1155  

rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooddddaałłaa  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  wwpprroowwaaddzzeenniiee  

ddoo  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  wydatków budżetu Gminy Wińsko, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2019    

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jawnym imiennym uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1155  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwnniioosskkiieemm  ggłłoossoowwaałłoo  1155  

rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooddddaałłaa  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  wwpprroowwaaddzzeenniiee  

ddoo  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady 

Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Wińsku 

z filią w Iwnie,  dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wińsko  oraz nadania mu 

statutu  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jawnym imiennym uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1155  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwnniioosskkiieemm  ggłłoossoowwaałłoo  1155  

rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooddddaałłaa  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  wwpprroowwaaddzzeenniiee  

ddoo  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jawnym imiennym uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1155  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwnniioosskkiieemm  ggłłoossoowwaałłoo  1155  

rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooddddaałłaa  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  wwpprroowwaaddzzeenniiee  

ddoo  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jawnym imiennym uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1155  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwnniioosskkiieemm  ggłłoossoowwaałłoo  1155  

rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  

  
Porządek obrad z poprawkami: 

11..  Otwarcie sesji. 

22..  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

33..  Informacje i komunikaty. 

44..  Dyskusja sołtysów. 

55..  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok. 
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66..  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                                      

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla gminy Wińsko na rok 2020. 

77..  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi . 

88..  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wińsko na 

rok szkolny 2019/2020. 

99..  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Wińsko w 2020 roku. 

1100..  Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Wińsko, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2019   

1111..  Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Wińsko, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 2019   

1122..  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Wińsko 

z dnia 24 marca 2017r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Wińsku z filią 

w Iwnie,  dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wińsko  oraz nadania mu statutu 

1133..  Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

1144..  Podjęcie uchwały ww  sspprraawwiiee  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

1155..  Wolne wnioski. 

1166..  Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie przyjęcie 

porządku obrad z poprawkami.  

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

poprawkami  głosowało 15 radnych (jednogłośnie) 
 

AAdd..33   

IINNFFOORRMMAACCJJEE  II  KKOOMMUUNNIIKKAATTYY  

AAdd..44..  

DDYYSSKKUUSSJJAA  SSOOŁŁTTYYSSÓÓWW  

SSoołłttyyssii  nniiee  zzaabbrraallii  ggłłoossuu  ww  ddyysskkuussjjii 

 

AAdd..  55..    

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZMMIIAANNYY  BBUUDDŻŻEETTUU  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  NNAA  

22001199  RROOKK..  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  zz  aauuttooppoopprraawwkkąą  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  ZZaassttęęppccaa  ggłłóówwnneeggoo  kkssiięęggoowweeggoo  

pp..  KKaarroolliinnaa  KKaattaann..  

  

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 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
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AAdd..66..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  UUCCHHWWAALLEENNIIAA  GGMMIINNNNEEGGOO  PPRROOGGRRAAMMUU  

PPRROOFFIILLAAKKTTYYKKII  II  RROOZZWWIIĄĄZZYYWWAANNIIAA  PPRROOBBLLEEMMÓÓWW  UUZZAALLEEŻŻNNIIEEŃŃ  DDLLAA  

GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  NNAA  RROOKK  22002200..  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  

  

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 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..77..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  W SPRAWIE USTALENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD 

PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W SCHRONISKU DLA OSÓB 

BEZDOMNYCH ORAZ W SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z 

USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI. 

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłł  MMeecceennaass    pp..  MMaatteeuusszz  CChhlleebboowwsskkii..  

  

MMeecceennaass  MMaatteeuusszz  CChhlleebboowwsskkii  zzggłłoossiiłł  aauuttooppoopprraawwkkęę  ddoo  pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ww  §§  55  kkttóórryy  ppoo  

ppoopprraawwccee  bbęęddzziiee  bbrrzzmmiiaałł  UUcchhwwaałłaa  wwcchhooddzzii  ww  żżyycciiee  ppoo  uuppłłyywwiiee  1144  ddnnii  oodd  ddnniiaa  ooggłłoosszzeenniiaa  ww  

DDzziieennnniikkuu  UUrrzzęęddoowwyymm  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  DDoollnnoośślląąsskkiieeggoo..    

PPrrzzeekkaazzaałł,,  żżee  ww  cchhwwiillii  pprrzzyyggoottoowwyywwaanniiaa  pprroojjeekkttuu  nniieezznnaannaa  bbyyłłaa  ddaattaa  sseessjjii  ii  11  ssttyycczznniiaa  nniiee  

zzmmiieeśścciilliibbyyśśmmyy  ssiięę  ww  1144  ddnniiaacchh  kkttóórree  ssąą  ww  oobboowwiiąązzuujjąąccyymm  mmiinniimmaallnnyymm  vvaaccaattiioo  lleeggiiss  ww  ttyymm  

pprrzzyyppaaddkkuu..  

      

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 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..88..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  UUSSTTAALLEENNIIAA  ŚŚRREEDDNNIIEEJJ  CCEENNYY  JJEEDDNNOOSSTTKKII  

PPAALLIIWWAA  WW  GGMMIINNIIEE  WWIIŃŃSSKKOO  NNAA  RROOKK  SSZZKKOOLLNNYY  22001199//22002200..  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  

  

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 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..99..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  UUSSTTAALLEENNIIAA  PPLLAANNUU  DDOOFFIINNAANNSSOOWWAANNIIAA  

FFOORRMM  DDOOSSKKOONNAALLEENNIIAA  ZZAAWWOODDOOWWEEGGOO  NNAAUUCCZZYYCCIIEELLII  ZZAATTRRUUDDNNIIOONNYYCCHH  WW  
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SSZZKKOOŁŁAACCHH  II  PPLLAACCÓÓWWKKAACCHH  OOŚŚWWIIAATTOOWWYYCCHH  PPRROOWWAADDZZOONNYYCCHH  PPRRZZEEZZ  

GGMMIINNĘĘ  WWIIŃŃSSKKOO  WW  22002200  RROOKKUU..  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  

  

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 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1100..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  WWYYDDAATTKKÓÓWW  BBUUDDŻŻEETTUU  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO,,  

KKTTÓÓRREE  NNIIEE  WWYYGGAASSAAJJĄĄ  ZZ  UUPPŁŁYYWWEEMM  RROOKKUU  BBUUDDŻŻEETTOOWWEEGGOO  22001199      

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  zz  aauuttooppoopprraawwkkaammii  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  ZZaassttęęppccaa  ggłłóówwnneeggoo  

kkssiięęggoowweeggoo  pp..  KKaarroolliinnaa  KKaattaann..  

  

ZZaassttęęppccaa  ggłłóówwnneeggoo  kkssiięęggoowweeggoo  pp..  KKaarroolliinnaa  KKaattaann  zzggłłoossiiłłaa  aauuttooppoopprraawwkkęę  ddoo  pprroojjeekkttuu  

uucchhwwaałłyy,,  wwyykkrreeśślleenniiee  ww  uuzzaassaaddnniieenniiuu  ssłłoowwaa  bbiieeżżąącceeggoo..  

  

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 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..1111..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  WWYYDDAATTKKÓÓWW  BBUUDDŻŻEETTUU  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO,,  

KKTTÓÓRREE  NNIIEE  WWYYGGAASSAAJJĄĄ  ZZ  UUPPŁŁYYWWEEMM  RROOKKUU  BBUUDDŻŻEETTOOWWEEGGOO  22001199      

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

KKaattaann..  

  

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 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..1122..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZMMIIAANNYY  UUCCHHWWAAŁŁYY  NNRR  XXXXXXIIXX//229922//22001177  

RRAADDYY  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  ZZ  DDNNIIAA  2244  MMAARRCCAA  22001177RR..  WW  SSPPRRAAWWIIEE  UUTTWWOORRZZEENNIIAA  

PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  ŻŻŁŁOOBBKKAA  WW  WWIIŃŃSSKKUU  ZZ  FFIILLIIĄĄ  WW  IIWWNNIIEE,,    DDLLAA  KKTTÓÓRREEGGOO  

OORRGGAANNEEMM  PPRROOWWAADDZZĄĄCCYYMM  JJEESSTT  GGMMIINNAA  WWIIŃŃSSKKOO    OORRAAZZ  NNAADDAANNIIAA  MMUU  

SSTTAATTUUTTUU  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  pp..  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa..  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz-  poddała pod  głosowanie projekt 

uchwały  w tej sprawie  
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W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..1133..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA 

WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ORAZ USTALENIA STAWKI TAKIEJ OPŁATY  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  PPooddiinnssppeekkttoorr  ddss..  ggoossppooddaarrkkii  ooddppaaddaammii  pp..  IIlloonnaa  

BBuucczzaakk..  

  

Głos zabrał radny Wojciech Medyński; czy w związku z zawarciem nowej umowy z firmą 

która odbiera śmieci zmieniają się jakieś inne warunki dla nas oprócz tej ceny która wzrasta? 

Częstotliwość odbioru?  

PPooddiinnssppeekkttoorr  IIlloonnaa  BBuucczzaakk;;  NNiiee,,  cczzęęssttoottlliiwwoośśćć  jjeesstt  ttaakkaa  ssaammaa,,  bbęęddzziiee  ttyyllkkoo  rraazz  ww  rrookkuu  

zzoorrggaanniizzoowwaannaa  zzbbiióórrkkaa  ggaabbaarryyttóóww..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa--ZZiieellnniiccaa;;  MMiieesszzkkaańńccyy  bbyyllii  oo  ttyymm  iinnffoorrmmoowwaannii,,  mmaammyy  

rreekkoorrddoowwąą  zzddaawwaallnnoośśćć  ggaabbaarryyttóóww  tteejj  jjeessiieennii..  

PPooddiinnssppeekkttoorr  IIlloonnaa  BBuucczzaakk;;  TTee  ggaabbaarryyttyy  mmoożżeecciiee  ppaańńssttwwoo  pprrzzeewwiieeźźćć  nnaa  PPSSZZOOKK  ttaakk  jjaakk  bbyyłłoo  

ddoottyycchhcczzaass,,((......))    rraazz  ww  rrookkuu  bbęęddzziiee  ssppoodd  nniieerruucchhoommoośśccii..  TTaakkąą  zzmmiiaannąą  jjeesstt  ttaakk  jjaakk  bbyyłłoo  żżee  bbiioo  

jjeesstt  nnaa  zzggłłoosszzeenniiee  ttaakk  jjaakk  ddoo  tteejj  ppoorryy..  

RRaaddnnyy  HHeennrryykk  SSaawwcczzyynn;;  EElleekkttrroośśmmiieeccii  jjaakk  bbęęddąą??  

PPooddiinnssppeekkttoorr  IIlloonnaa  BBuucczzaakk;;  TTyyllkkoo  cchhyybbaa  bbęęddzziiee  zzrroobbiioonnaa  aakkccjjaa  nnaa  PPSSZZOOKK--uu  zz  tteeggoo  wwzzggllęędduu,,  

żżee  mmiieesszzkkaańńccyy  aa  ffiirrmmaa  ooddbbiieerraajjąąccaa  ttee  ooddppaaddyy  żżąąddaa  oodd  nnaass  oodd  ggmmiinnyy  żżeebbyy  ttee  rrzzeecczzyy  

ppoozzoossttaawwiioonnee  eelleekkttrroośśmmiieeccii  bbyyłłyy  kkoommpplleettnnee  aa  ttaakk  cczzaasseemm  nniiee  jjeesstt,,  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  tteerraazz  mmaammyy  

ttaakkii  pprrzzyyppaaddeekk  ww  KKrrzzeelloowwiiee,,  żżee  ffiirrmmaa  pprrzzyyjjeecchhaałłaa  ii  ookkaazzaałłoo  ssiięę,,  żżee  1133  llooddóówweekk,,  zzaammrraażżaarreekk  

zzoossttaałłoo  ppoozzoossttaawwiioonnyycchh  bboo  ffiirrmmaa  nnaamm  tteeggoo  nniiee  ooddeebbrraałłaa,,  ttoo  nniiee  jjeesstt  jjaakkoo  eelleekkttrroośśmmiieećć  ttyyllkkoo  

jjaakkoo  ggaabbaarryytt..              

  

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 1122  rraaddnnyycchh,,  wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  33  rraaddnnyycchh 
 

AAdd..1144..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  WWZZOORRUU  DDEEKKLLAARRAACCJJII  OO  WWYYSSOOKKOOŚŚCCII    

OOPPŁŁAATTYY  ZZAA  GGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIEE  OODDPPAADDAAMMII  KKOOMMUUNNAALLNNYYMMII  SSKKŁŁAADDAANNEEJJ    

PPRRZZEEZZ  WWŁŁAAŚŚCCIICCIIEELLAA  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  PPooddiinnssppeekkttoorr  ddss..  ggoossppooddaarrkkii  ooddppaaddaammii  pp..  IIlloonnaa    

BBuucczzaakk..  

PPooddiinnssppeekkttoorr  IIlloonnaa  BBuucczzaakk  zzggłłoossiiłłaa  aauuttooppoopprraawwkkęę  ddoo  pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ww  §§  33  ppooddppuunnkkcciiee  33   

deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyła się z  

wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji, zwanej dalej „ePuap”, która  

jest dostępna w sieci Internet pod adresem www.epuap.gov.pl  

 

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz-  poddała pod  głosowanie projekt  

uchwały  w tej sprawie  
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W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1155..  

WWOOLLNNEE  WWNNIIOOSSKKII  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  zzłłoożżyyłłaa  żżyycczzeenniiaa  zz  ookkaazzjjii  śśwwiiąątt  BBoożżeeggoo  

NNaarrooddzzeenniiaa..  PPrrzzyyppoommnniiaałłaa  pprrzzeewwooddnniicczząąccyymm  kkoommiissjjii  oo  pprrzzyyggoottoowwaanniiuu  ppllaannóóww  pprraaccyy  ww  

mmiieessiiąąccuu  ssttyycczznniiuu..  

  

Ad.16. 

ZAKOŃCZENIE SESJI   
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz –zamykam posiedzenie 18 sesji Rady 

Gminy Wińsko. 

 
Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Barbara Sagan 

 

 

 


