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Protokół nr 6/2019
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 27 lutego 2019 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1520 i zakończono o godz. 1920
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 Wójta panią Bogusławę
Folkman, Zastępcę głównego księgowego panią Karolinę Katan, Sekretarz Gminy panią
Anetę Niewiarowską, Mecenasa pana Mateusza Chlebowskiego, radnego powiatowego pana
Michała Gołąb.
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 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Wołowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wińsko-aktualizacja" przyjętego do realizacji uchwałą nr XLVI/343/2017 z dnia
29.09.2017 roku w sprawie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wińsko" oraz zmiany uchwały nr XLIII/328/2017 z dnia 28.06.2017 roku w sprawie
ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Priorytetowego pn.
"Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na
ogrzewanie proekologiczne oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w
wytwarzaniu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej
wody użytkowej (c.w.u.) - współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Program Ograniczania Niskiej Emisji w
Gminie Wińsko".
9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, o
zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Gołaszów.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz
opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wińsko w 2019r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i
rozliczaniu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Wińsko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Gryżyce)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Moczydlnica Klasztorna)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Krzelów nr 239/1)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Krzelów nr 239/2)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Domanice nr 99)
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Domanice nr 100)
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Rajczyn)
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Wińsko nr 844/3)
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Wińsko nr 844/4)
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb
Grzeszyn)
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb
Małowice)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie
Wińsko na kadencję 2019-2024.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Wińsku.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury wyłączenia Gminy Wińsko z
terytorium powiatu wołowskiego z jednoczesnym włączeniem Gminy Wińsko do
powiatu lubińskiego i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wińsko.
28. Wolne wnioski.
29. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica wniosła o rozszerzenie porządku obrad o projekty
uchwał;
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb Orzeszków)
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb Wińsko nr 602/2)
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych udziałów we własności
nieruchomości położonych w Smogorzówku.
 w sprawie wrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnych stanowiących
własność Gminy Wińsko.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica przekazała informacje nt. działań podejmowanych
w okresie międzysesyjnym. Przekazała między innymi; to są działania dotyczące wszczęcia
procedury zmiany powiatu. W tym wizyta z panią Skarbnik na sesji powiatu lubińskiego.
Porządkujemy współwłasności i to bardzo wyraźnie widać także w ilości tych drobniejszych
uchwał dziś, ponieważ teraz mamy już warunki, mamy już pracowników, czas, ludzi którzy
mogą się tym zająć na poważnie, mamy takie spuścizny z dziesiątków lat i zaległości takich
okresu PRL-u, i takich zaległości że spadkobiercy nie zajmowali się swoim mieniem. Teraz
się nim zajmujemy, żeby tych miejsc niczyich, zakrzaczonych, walących się, było jak
najmniej i z czasem żeby zupełnie zniknęły. Ludziom zwyczajnie trzeba w tym pomóc,
pokazać że to nie jest niemożliwe, bywa trudne, bywa że trwa, ale kadencja długa, zdążymy
wszystko uporządkować.
W tym czasie zawarliśmy także umowy, na przykład z Urzędem Marszałkowskim. W końcu
wymarzona, wyczekana od kilku lat umowa na środki unijne. Przypomnę 1,5 miliona na
obiekty pełniące funkcje kulturalne, czyli świetlice, ja przypomnę, bo na pewno sołtysi będą o
to pytać. Przypomnę bo mówiłam i pisałam o tym wiele razy. Warunki konkursu o te środki
były bardzo twarde, można było zgłosić wiele świetlic ale wszystkie musiały spełniać
określone warunki. Jedna niespełniająca mogła utrącić cały wniosek. W związku z tym
stanęło na siedmiu, które spełniały te warunki, trzy rozbudowy przebudowy i cztery świetlice
nowe. Tak jak obiecywałam, państwo jako sołtysi zgłaszacie co trzeba jeszcze, my mamy tę
wiedzę ale zawsze można ją zaktualizować, zrobić w tych świetlicach już istniejących, żeby
mogły dobrze funkcjonować, żeby skończył się tak zwany szantaż świetlicowy, czyli damy
pieniądze dla tej wsi a nie innej ale wy nam za to coś tam. Chcę żeby wszystkie świetlice były
zrobione, żeby tego szantażu świetlicowego nie było. Czy zdołamy wszystko zrobić w
jednym roku kalendarzowym patrząc na czas i w jednym roku budżetowym, nie wiem, ale na
pewno będziemy się starać zrobić to w tym roku, ewentualnie część zadań przeszłaby na rok
przyszły. Także ci którzy mają świetlice w niezłym stanie, w dobrym, bardzo dobrym,
średnim, też mogą być spokojni. Ci sołtysi którzy uważają, że nie złożyli jakby aktualnego
stanu co tam trzeba w tych świetlicach zrobić, wiedzą gdzie z tym przyjść do urzędu. A nasi
eksperci będą to pod tym kątem oglądać, patrząc co trzeba jeszcze zrobić, żeby ten temat
zamknąć a potem egzekwować czy te świetlice są zadbane, czy w nich się dzieje to co
państwo obiecywaliście że będzie się działo, żeby się to nasze mienie nie marnowało tak jak i
środki unijne i nasze budżetowe, które w nie wkładamy.
Otrzymaliśmy sporo środków zewnętrznych, taki był to dobry miesiąc dla gminy Wińsko, bo
zarówno maksymalna kwota czyli 300 tysięcy na kontynuację programu „Senior +”, czyli
kolejny obiekt w tym samym kompleksie zaadoptowany do tych potrzeb. Dziś przyszła
wiadomość o potężnych środkach, także maksymalne jakie wnioskowaliśmy na urządzenie
nowego żłobka na terenie Wińska w odkupionej nieruchomości, którą kiedyś pochopnie
gmina sprzedała, to będzie także miejsce na ogólnodostępny plac zabaw. Środki są duże na
remonty, adaptację, urządzenie, wyposażenie, zakup. Później środki na edukację
informatyczną mówiąc w skrócie 84 tysiące, to jest grant edukacja informatyczna dla
mieszkańców, tak że będzie znowu kilka, może nawet kilkanaście grup mogło uczyć się
posługiwać komputerem, internetem. Ci którzy umieją to w sposób bardziej wyszukany i do
innych celów. Będzie do tego i sprzęt, to jest bez udziału materialnego, finansowego gminy
zupełnie.
Otrzymaliśmy także środki na bieżące utrzymanie już powstałych jednostek takich jak
„Senior +" czy „Maluch +” z Ministerstwa zgodnie z zapotrzebowaniem, z programów
rządowych.
Przeprowadziliśmy i rozstrzygnęliśmy przetargi, które zakończyły się podpisaniem umów na
wykonawstwo właśnie tych nowych świetlic i przebudowy starych, także na renowację
zabytkowego cmentarza żydowskiego.
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Odbyło się spotkanie bardzo istotne, jedno z cyklu spotkań, dotyczących nowego mostu na
Odrze. Już nie rozmawiamy o remoncie starego bo on będzie i jakby problemem dróg
krajowych jest, kiedy i jak go przeprowadzi, kiedy go przeprowadzi skutecznie, żeby mógł
istnieć ten stary 20 tonowy most. W tej chwili są dwie opcje budowy nowego mostu, obie są
równie realne. Jeden most przebiegałby, jakby koroną budowli która będzie stanowiła potężną
inwestycję rządową a drugi to z programu mosty dla regionów, gdzie 80% to środki rządowe
a 20% środki samorządu województwa dolnośląskiego. Bo przypominam, że koszty remontu
budowy mostu to nie są koszty do których przyłączają się gminy jako gminy, bo to przekracza
myślenie o dokładaniu się ale samorząd województwa dolnośląskiego zabezpieczył środki na
dokumentację już na ten rok. Jest kwestią tego na ile będzie można budować ten most dla
regionów, jest bardziej realny ale także realny czasowo bo jest kwestią 2- 3 lat i mielibyśmy
ten most, a ten most na inwestycji rządowej to jest kwestia bardziej odległa w czasie.
Przedstawicielka Ministerstwa Żeglugi była w Ścinawie, spotkaliśmy się także z innymi
samorządowcami, w tym z samorządem powiatu lubińskiego i prezydentem samego Lubina.
Podobne spotkanie odbyło się na temat rozbudowy sieci kolejowej na Dolnym Śląsku, co nas
dotyczy w nieznacznym stopniu, ponieważ mamy dostęp do linii kolejowej niewielki i
nowych nitek tutaj nawet nie ma warunków technicznych żeby one powstawały. Niemniej to
co będzie uruchamiane, rozbudowywane wokół nas, także będzie dla nas dostępne oczywiście
jeżeli dzięki kolejnemu programowi rządowemu będą remontowane nasze drogi, przede
wszystkim powiatowe, wojewódzka to z zupełnie innych środków, wojewódzkie i nasze
gminne, także dostępność do linii kolejowej istniejącej dzięki drogom które będą
przebudowywane, remontowane, miejmy nadzieje bo programy na to są.
Wracamy także do starych historii które się zaczęły w tamtej kadencji ale coś nie chciały się
skończyć. To są rzeczy może drobniejsze ale bardzo istotne dla mieszkańców, jak
sfinalizowanie sprawy zmiany siedziby poczty w Wińsku. Był tutaj dyrektor osobiście w tej
sprawie, sprawy w tej chwili już są o wiele dalej niż były, nareszcie nabrały pewnego tempa,
myślę że kwestia tego że kadencja jest ciut dłuższa powoduje, że także inne instytucje nie
tylko my chcemy robić porządek. Podobnie ze stacją kolejową i linią kolejową byłą, linią
kolejową która cztery lata temu już została nam obiecana ale do tej pory procedura nie została
zamknięta, wygląda na to ja już nie chcę zapeszać, że zamknięta zostanie nareszcie i to
wkrótce.
Co także ważne, w ubiegłym roku odwiedzili nas przedstawiciele legnickiej specjalnej strefy
ekonomicznej, żeby się zorientować na ile mamy grunty przygotowane do tego planistycznie,
żeby stały się gruntami inwestycyjnymi, które mogłyby się znaleźć w podstrefie legnickiej
strefy. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie, gdzie przedstawiciele urzędu Gminy
Wińsko brali w nim udział. Otóż mogę powiedzieć, że gmina Wińsko swoimi
nieruchomościami, które mają plan przestrzenny, ale także z tymi które taki plan będą miały,
przeznaczonymi na inwestycje, znalazła się w tej strefie, znajdą się także należące do innych
instytucji publicznych tereny, które mają taki plan przestrzenny. I niebawem kiedy wszystkie
materiały zostaną już po dostarczeniu bo są dostarczone, zamieszczone na mapach będą one
promowane na stronach, na portalach legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej, jako tereny
inwestycyjne objętymi ulgami. Chcę uspokoić tych którzy niepokoją się o podatki gminne,
zasady ustawowe dotyczące stref nie dotyczą podatków gminnych. Owszem Rada Gminy
może uchwalić określone zniżki dla nowych inwestorów lub dla istniejących zakładów, które
zechcą zmienić branżę, poszerzyć branżę, zwiększyć obszar oddziaływania, zwiększyć
produkcję, zwiększyć zatrudnienie, ale nie muszą. Z góry, jakby z marszu takie zwolnienia
dotyczące CIT, PIT pochodzą od podatków należnych państwu polskiemu. Także gdzieś tam
pośrednio tracimy, ponieważ traci państwo polskie ale nie tracimy na tym że sprzedajemy,
dzierżawimy nasze działki i że pobieramy od obiektów które na nich powstają podatki
lokalne. Znaleźliśmy przepatrując nieruchomości gminne nie związane bezpośrednio z

5
bliskością Wińska czy drogi krajowej, bardzo wiele ciekawych nieruchomości, które znajdują
się w pobliżu na terenach bliżej S5, które nadawałyby się na mniejsze inwestycje, bo proszę
państwa u nas fabryka samochodów nigdy nie powstanie, trzeba będzie 100, 200 czy 300
hektarów ale 1-2-3 hektarowe na mniejszą działalność a w związku z tym mniej uciążliwy
transport itd. mamy rozsiany po gminie i jest kwestią tego żeby je dobrze zebrać i w
momencie przygotowywania nowego planu przestrzennego uwzględnić jako inwestycyjne, bo
zawsze do strefy będzie można kolejne działki które planistycznie się kwalifikują dorzucać.
Początek tego roku dał światło, że jesteśmy na najlepszej drodze żeby kończyć naprawianie
gminy. Kończyć sprzątanie, regulowanie nieruchomości, wyburzanie ruin, adaptację tych
różnych pustostanów, jeśli chodzi o gminne to właściwie to się kończy, jak to skończymy a
jesteśmy w trakcie, przygotowujemy jednocześnie rzeczy nowe to możemy powiedzieć
wkrótce, że to naprawianie i sprzątanie się skończyło i że budujemy dalej rzeczy nowe i na te
nowe rzeczy czekają nasi mieszkańcy, bo już się przyzwyczaili do tego, że to co stare i
brzydkie jest sprzątane i naprawiane. Także taki moment przejściowy czeka, mam nadzieję,
że właśnie w tym roku i ten początek roku, ten drugi miesiąc roku dał na to sporo dowodów.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
(obręb Orzeszków)
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 15
radnych (jednogłośnie)
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
(obręb Wińsko nr 602/2)
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 15
radnych (jednogłośnie)
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych
udziałów we własności nieruchomości położonych w Smogorzówku.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 15
radnych (jednogłośnie)
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wrażenia zgody na zamianę nieruchomości
komunalnych stanowiących własność Gminy Wińsko.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 15
radnych (jednogłośnie)
Porządek obrad z poprawkami:
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 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Wołowskiego.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wińsko-aktualizacja" przyjętego do realizacji uchwałą nr XLVI/343/2017 z dnia
29.09.2017 roku w sprawie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wińsko" oraz zmiany uchwały nr XLIII/328/2017 z dnia 28.06.2017 roku w sprawie
ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Priorytetowego pn.
"Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na
ogrzewanie proekologiczne oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w
wytwarzaniu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej
wody użytkowej (c.w.u.) - współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Program Ograniczania Niskiej Emisji w
Gminie Wińsko".
9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, o
zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Gołaszów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz
opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wińsko w 2019r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzieleniu i
rozliczaniu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Wińsko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Gryżyce)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Moczydlnica Klasztorna)
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Krzelów nr 239/1)
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Krzelów nr 239/2)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Domanice nr 99)
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Domanice nr 100)
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Rajczyn)
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Wińsko nr 844/3)
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Wińsko nr 844/4)
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb
Grzeszyn)
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb
Małowice)
25. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie
Wińsko na kadencję 2019-2024.
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26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej w Wińsku.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury wyłączenia Gminy Wińsko z
terytorium powiatu wołowskiego z jednoczesnym włączeniem Gminy Wińsko do
powiatu lubińskiego i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wińsko.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb
Orzeszków)
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (obręb
Wińsko nr 602/2)
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osób fizycznych
udziałów we własności nieruchomości położonych w Smogorzówku.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnych
stanowiących własność Gminy Wińsko.
32. Wolne wnioski.
33. 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)
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 15 radnych, za przyjęciem protokołu z
poprzedniej sesji głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.4
INFORMACJE I KOMUNIKATY
Ad.5.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Nie podjęto dyskusji
Ad. 6.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2019 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie z autopoprawką 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 z autopoprawką
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
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Ad.7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ DLA
POWIATU WOŁOWSKIEGO.
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.8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY "PLANU GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY WIŃSKO-AKTUALIZACJA" PRZYJĘTEGO DO
REALIZACJI UCHWAŁĄ NR XLVI/343/2017 Z DNIA 29.09.2017 ROKU W
SPRAWIE AKTUALIZACJI "PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA
GMINY WIŃSKO" ORAZ ZMIANY UCHWAŁY NR XLIII/328/2017 Z DNIA
28.06.2017 ROKU W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO
ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY NA
REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W RAMACH PROGRAMU
PRIORYTETOWEGO PN. "OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI NA OBSZARZE
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO" - POLEGAJĄCYCH NA ZMIANIE
SYSTEMU OGRZEWANIA OPARTEGO NA PALIWIE STAŁYM NA
OGRZEWANIE
PROEKOLOGICZNE
ORAZ
WZROST
UDZIAŁU
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WYTWARZANIU ENERGII CIEPLNEJ
NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.O.) ORAZ CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ
(C.W.U.)
WSPÓŁFINANSOWANYCH
ZE
ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ WE WROCŁAWIU
W RAMACH REALIZACJI ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: "PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI W
GMINIE 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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYSTĄPIENIA Z WNIOSKIEM DO
MINISTRA
SPRAW
WEWNĘTRZNYCH
I
ADMINISTRACJI,
ZA
POŚREDNICTWEM
WOJEWODY
DOLNOŚLĄSKIEGO,
O
ZNIESIENIE
URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI GOŁASZÓW.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
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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.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU ZAPOBIEGAJĄCEGO
BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT
ORAZ
OPIEKI
NAD
ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMI NA TERENIE GMINY WIŃSKO W 2019R.
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)
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę
przerwa 16.50-17.00
Ad.11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA ZASAD I TRYBU
POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELENIU I ROZLICZANIU DOTACJI CELOWEJ NA
DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY WIŃSKO.
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.12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD
PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W SCHRONISKU DLA OSÓB
BEZDOMNYCH.
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)
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Ad.13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD
PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W OŚRODKACH WSPARCIA I
MIESZKANIACH CHRONIONYCH.
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.14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO. (OBRĘB
GRYŻYCE)
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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.15.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO. (OBRĘB
MOCZYDLNICA KLASZTORNA)
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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.16.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO. (OBRĘB
KRZELÓW NR 239/1)
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
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W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.17.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO. (OBRĘB
KRZELÓW NR 239/2)
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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.18.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO. (OBRĘB
DOMANICE NR 99)
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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.19.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO. (OBRĘB
DOMANICE NR 100)
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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.20.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO. (OBRĘB
RAJCZYN)
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca Wójta p. Bogusława Folkman.
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.21.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO. (OBRĘB
WIŃSKO NR 844/3)
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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.22.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO. (OBRĘB
WIŃSKO NR 844/4)
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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.23.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI. (OBRĘB GRZESZYN)
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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.24.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI. (OBRĘB MAŁOWICE)
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca Wójta p. Bogusława Folkman.
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.25.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW SOŁTYSÓW I
RAD SOŁECKICH W GMINIE WIŃSKO NA KADENCJĘ 2019-2024.
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.26.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SAMODZIELNEMU
PUBLICZNEMU ZAKŁADOWI OPIEKI ZDROWOTNEJ 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)
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę
przerwa 17.50-18.00
Ad.27.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO PROCEDURY
WYŁĄCZENIA GMINY WIŃSKO Z TERYTORIUM POWIATU WOŁOWSKIEGO
Z JEDNOCZESNYM WŁĄCZENIEM GMINY WIŃSKO DO POWIATU
LUBIŃSKIEGO I PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI
GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Wójta Gminy p. Jolanta Krysowata-Zielnica.
Wójta Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; To, że podejmujemy taką uchwałę, że proponuję
podjęcie takiej uchwały w lutym 2019 roku, oznacza jedynie rozpoczęcie procedury. To nie
oznacza i nie może oznaczać, że w tym roku do końca marca zgodnie z ustawą, będziemy z
dokumentami związanymi z wolą zmiany powiatu udawać się do ministra. Jest oczywistym,
że skoro konsultacje społeczne, te o których mówi ta uchwała trwają do końca października,
jest oczywistym, że wniosek do ministerstwa nie wpływa w tym roku. Proszę państwa,
pośpiech jest bardzo złym doradcą. O zmianie powiatu rozmawiam z mieszkańcami od ponad
roku. Otwarcie procedury jest z mojej strony dotrzymaniem obietnicy wyborczej, jednak
podkreślam pośpiech jest złym doradcą. Ogłaszamy rozpoczęcie procedury, nie określamy
daty jej zakończenia. Zakreślamy jedynie termin konsultacji społecznych w formie kart
konsultacyjnych. Jednoznacznie wynika stąd, to jeszcze raz podkreślam, że nie składamy
wniosku do ministerstwa w tym roku do 31 marca. Dajemy czas sobie i sąsiadom na
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informację i refleksję. Każde zebranie sołeckie będzie okazją do zadawania pytań i do
udzielania odpowiedzi. Ja rozumiem pewną nerwowość ze strony powiatu wołowskiego, ale
nie akceptuję atmosfery podgrzewania i kreowania konfliktu jaka temu przedsięwzięciu
towarzyszy. Wprowadzanie, próba wprowadzenia pewnych podziałów i dezinformacji. To
jest straszenie i napuszczanie ludzi. Jedna z gazet której tytułu nie będę tu promować pisze w
nagłówkach w Wińsku wrze, gmina jest podzielona i ciągle są publikowane przy okazji
zdjęcia z okresu kampanii referendalnej przeciwko mnie z 17-go roku, podczas kiedy dopiero
po referendum po raz pierwszy zadałam mieszkańcom pytanie co Wy na pomysł zmiany
powiatu? Otóż w Wińsku nie wrze i gmina nie jest podzielona. Wszyscy zajmują się swoimi
sprawami i ja nie zamierzam tego spokoju burzyć. Nie dam się ponaglać, naciskać, straszyć
mieszkańców referendum. Rok jest w Polsce wyborczy, są eurowybory i wybory
parlamentarne, straszenie ludzi, że do tego wszystkiego dojdzie jakieś referendum w sprawie
zmiany powiatu i serwowanie instytucjom rządowym problemu rozważania naszej woli bądź
braku woli, ale naszej woli bo tylko taką zgłaszamy w końcu do ministerstwa, właśnie w tym
roku wyborczym, świadczyłoby o braku rozwagi, rozsądku a przede wszystkim braku
poszanowania dla mieszkańców. Więc te wszystkie publikacje i te wszystkie plotki,
złośliwości, pomówienia i nie prawdy dotyczące zmiany powiatu, są rozsiewane właśnie w
takim celu wywarcia nacisku i wprowadzenia gminy Wińsko w sytuację dyskomfortową.
Rzucenie określonych lęków dla mieszkańców. Tymczasem ja spotykam ludzi
zrównoważonych, konkretnych, spokojnych, zadowolonych ze zmian, zaniepokojonych czy
dalsze zmiany będą tak jak obiecywaliśmy w kampanii wyborczej. Wprowadzanie zamętu,
publikowanie fałszywych informacji służy czemuś wręcz przeciwnemu. Ta uchwała mówi
jedynie o tym, że dotrzymując obietnicy wyborczej idziemy w kierunku sprawdzenia, czy jest
to dobry pomysł w odczuciu mieszkańców i wyjaśnienia wszystkich niejasności,
doinformowania i okazja do zadania pytań a nawet wyrobienia sobie zdania przeciw.
Konstytucja to obywatelom gwarantuje i dlatego my przez poszanowanie dla obywateli i dla
konstytucji nie ponaglamy. To że do końca października zakończą się konsultacje w formie
kart konsultacyjnych to nie oznacza, że na przykład w roku 2020 nie może być referendum.
To nie oznacza, że zaraz po wyborach europarlamentarnych i parlamentarnych będziemy
znowu zaganiać ludzi do urn. A jeżeli się okaże, że wynik pierwszych konsultacji tych na
kartach konsultacyjnych będzie wyraźnie negatywny to po cóż nam ponosić koszty
organizacyjne i materialne referendum? Ja podkreślam jeszcze raz, mi Jolancie KrysowatejZielnicy, żaden powiat nie jest potrzebny. Powiat jest potrzebny gminie. Powiat który będzie
tej gminie służył ku rozwojowi i takie jest clou tego pomysłu. Zresztą nie urodził się w mojej
głowie. Dostałam go od ludzi i teraz nie wolno tych ludzi kłamać, nie wolno tych ludzi
ponaglać, nie wolno tych ludzi przymuszać. Trzeba z nimi rozmawiać, objaśniać i pytać. Nie
zaganiać po raz kolejny do urny jeśli okaże się to kompletnie niepotrzebne. Dajemy sobie
czas, dajemy czas sąsiadom, dajemy także czas organom państwa polskiego. Trwaliśmy w
niekorzystnym dla nas układzie administracyjnym tyle lat, że teraz ponaglanie o miesiące nie
ma żadnego znaczenia. Jesteśmy w stanie na spokojnie wytrwać dłużej. Gmina Wińsko, to
stwierdzam z całą odpowiedzialnością, nigdy nie była szanowana przez powiat wołowski,
tylko że dotąd żadnemu wójtowi najwyraźniej to nie przeszkadzało. Mi to przeszkadza,
mieszkańcom to przeszkadza, przeszkadza mi traktowanie nas szantażem drogowym,
szantażem wszelkim. Taki szantaż był przez całe cztery minione lata, po dwóch latach ja po
prostu tego szantażu miałam dość. Więc teraz także próba narzucania, że przez to, że ja
mówię o zmianie powiatu to oni nie złożą o drogę powiatową gdzie mogą dostać 80% od
skarbu państwa żeby nas połączyć z S5 na przykład. Podczas kiedy my przygotowujemy
wnioski na drogi gminne tak żeby na maksa wykorzystać tę szansę a szansa brzmi 30
milionów. 30 milionów plus 20% pozyskane skądkolwiek inąd za które odpowiedzialny już
jest ten kto taki wniosek składa. W przypadku dróg gminnych jest to gmina, w przypadku
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dróg powiatowych jest to powiat. Powiat nie chce dróg w gminie Wińsko, dróg
strategicznych, dróg o których my wiemy, że są ważne. I pretekstem jest tylko bo ona
powiedziała, że zmieni powiat to my nawet nie złożymy wniosku jak i tak nie chcieli tego
wniosku złożyć. Nie jest mi osobiście żaden powiat potrzebny. Powiat potrzebny jest
ludziom, gminie, mieszkańcom, w tak istotnej sprawie w której muszą się wypowiedzieć
także mieszkańcy powiatu lubińskiego czyli gmin powiatu lubińskiego obecnie tam
znajdujących. Pośpiech z naszej strony jest irracjonalny, bo tym samym zmuszamy tamte
władze do przeprowadzenia konsultacji w roku tak trudnym, trudnym wyborczo jakim jest rok
2019. W związku z tym bardzo państwa proszę o podjęcie tej uchwały, ona niczego nie
determinuje, niczego nie przesądza, niczego nie zamyka. Przeciwnie, otwiera mieszkańcom,
otwiera samorządowi realizację jego konstytucyjnych praw i tylko o to w tym chodzi.
Głos zabrał radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, pani cały czas że proszę mnie nie ponaglać, tu
nikt pani nie ponagla. Ja cały czas mówię, że oczywiście niech te konsultacje się odbędą ale
takim finałem tej konsultacji powinno być to referendum. Ja mam takie zdanie proszę to
zdanie uszanować, pani ma swoje zdanie. Proszę się nie obrażać i wracać do tamtego
referendum. Ja tak uważam. Mieszkańcy zdecydują czy to była dobra decyzja czy była zła, bo
naprawdę ja nie jestem przekonany jak mówiłem na komisjach do tych konsultacji.
Konsultacje w danej miejscowości się odbędą, niech będą ale głosowania dlatego że
konsultacje są jednodniowe. Nie każdy może w tych konsultacjach w tym czasie
uczestniczyć, jeżeli będzie referendum po konsultacjach, będzie to ogłoszone, będzie komisja
wyborcza będą wybory w tych wszystkich miejscowościach to wtenczas jest faktycznie
miarodajne, i to będzie sprawiedliwe. Pani tu jeszcze mówi cały czas, że powiat nie
współpracuje. Ale pani Wójt, przecież w poprzedniej kadencji naprawdę dużo robiło się z
powiatem wołowskim na początku. Na koniec też była propozycja, przegłosowaliśmy
dokładamy się do powiatu wołowskiego i będzie zrobiona droga Smogorzów – Wińsko z
wolnych środków, niestety nie było pani akceptacji. To nie jest tak do końca, że powiat nie
chciał współpracować. Współpracował powiat. Faktycznie my jesteśmy cały czas powtarzam,
terytorialnie jesteśmy bardzo źle jako powiat jeżeli chodzi o obszar, nie powinno być w ten
sposób, że jedna gmina ma 12 miejscowości, druga 40 -50. Następna sprawa proszę państwa,
zawsze było mówione, że urząd bliżej mieszkańca. Co by nie powiedzieć to jeżeli 15 km a 55
to jest dalej i proszę się nie łudzić kochani moi, że przechodząc do powiatu lubińskiego my
się staniemy bogatą gminą. Dalej będziemy tą biedną gminą, nie będziemy zamożną gminą,
będziemy zaściankiem Lubina. Co podatki nam od razu zmniejszą się? Co jakieś szkoły
wybudują, czy wybudują nam markety tutaj? Nie będzie tego a będziemy mieli urząd bliżej
mieszkańca a pani ma takie prawo, mieszkańcy mają prawo ale poprzez referendum i to jest
moje zdanie. Proszę uszanować i proszę mnie nie obrażać.
Radna Agnieszka Bulanda; A czy nie można by było takiego referendum przeprowadzić na
początku 2020 roku?
Wójta Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Nawet w połowie 2020 roku.
Radna Agnieszka Bulanda; Przed złożeniem oczywiście wniosku.
Wójta Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Ustawa mówi, że wniosek do ministerstwa ma być
składany do 31 marca każdego roku, dlatego nie jest zakreślane którego roku. W związku z
tym, to że do końca października odbywają się te konsultacje nie oznacza że w następnym
roku 20 -tym nie będzie referendum. A kto powiedział, że my musimy złożyć to do końca
marca 20-go? Zobaczymy jak się będzie rozwijała sytuacja konsultacji i podejścia u sąsiadów.
My możemy pokazać czy chcemy czy nie, ale również druga strona musi się wypowiedzieć a
druga strona jest czterokrotnie od nas większa, bo jest to powiat złożony z czterech gmin. Tak
że oczywiście że tak, tylko tak jak podkreślam, pośpiech jest złym doradcą. Trzeba zacząć na
poważnie rozmawiać, czy na poważnie przeprowadzać konsultacje w tym roku, zobaczymy
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co się okaże w trakcie. 31 marca proszę państwa jest w każdym roku, a referendum można
zrobić i w 20-tym, nie widzę problemu. Można, prawo na to pozwala. Jesteśmy w takiej
sytuacji, że jest początek kadencji, możemy naprawdę zachować się odpowiedzialnie czyli
bez pośpiechu.
Radny Wojciech Medyński; Proszę państwa, ja nie wiem po co pada ta data 31 marca.
Wójta Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; To wynika z ustawy.
Radny Wojciech Medyński; Wracając do tego projektu uchwały, zgadzamy się w tej kadencji
w Radzie dosyć mocno, nie jesteśmy przez to pewnie zbyt medialną Radą, nikt się nikogo nie
czepia o przecinki o słówka, jeśli są dobre propozycje wszyscy za nimi głosujemy. Tak by
było pewnie i w tym przypadku, gdzie wszyscy byśmy mogli podnieść rękę. Mi brakuje tylko
jednej rzeczy w tej uchwale intencyjnej, że ten cały proces zakończy się referendum. Nie w
uzasadnieniu tylko w tej uchwale, i mamy sukces medialny a mieszkańcy podejmą decyzję na
koniec. Naprawdę uważam, że głosowanie przy komisji wyborczej, przy urnie, zdecydowanie
da lepsze wyniki niż zakreślanie krzyżyków pod okiem prelegenta czy agitatora nie wiem jak
to określić, ale w pewnym sensie będzie to jakaś agitacja. Taką decyzję powinni podjąć
mieszkańcy gminy Wińsko na spokojnie, przy urnach wyborczych.
Wójta Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Właśnie o spokój mi chodzi. Uchwała otwiera
konsultacje społeczne, uchwała otwiera możliwość referendum, do niczego nie zmusza. Daje
czas a tylko czas służy spokojowi, rozwadze. Czas pozwala na refleksje po obu stronach
Odry, także czas pozwala na refleksje w Wołowie. Nie wiem czy czas to wystarczający
czynnik żeby powstały tam też te refleksje ale trzeba dać na to również szansę. Także
referendum w roku 2019, powtarzam w roku w którym są wybory parlamentarne i
europarlamentarne uważam za działanie takie, które przeczy demokracji, które ponagla, które
naciska a ponaglać i naciskać ani mieszkańców nie można ani mnie serdecznie odradzam, bo
to działa na przekór.
Radna Małgorzata Wincenciak-Podbucka; Ja Wołów uwielbiam, to jest miasto które bardzo
lubię ale jeżeli wyłączymy uczucia to porównanie Wołowa z Lubinem myślę, że wypada na
korzyść powiatu lubińskiego. Jeżeli chodzi o rozwój, o to o czym marzymy. Wydaje mi się że
słyszymy też takie głosy co my im damy, i takie moje pytanie, czy jest możliwe
zorganizowanie tu spotkania kogoś z powiatu, bo myślę, że oni też mają na nas plany, i do
czego my jesteśmy im potrzebni, co mają nam do zaoferowania, jaki potencjał widzą w nas.
Myślę, że to by rozwiało nasze wątpliwości bo pewnie każdy je ma a też nie możemy mieć
cały czas takie kompleksy biednej, zacofanej gminy, bo jest naprawdę dobrze. Rozwijamy się,
pozyskujemy duże pieniądze i dla Lubina też jesteśmy strategiczni, wydaje mi się tak z
prostego takiego patrzenia, bo nasza gmina łączy te dwie główne drogi więc myślę, że im też
zależny na tym żeby to wszystko przebiegało sprawnie. Taki pomysł żeby zaprosić kogoś jak
oni widzą nas w tej swojej strukturze. Bo nie szukajmy tu jakiś ukrytych pułapek. Ja sobie
zdaję sprawę, że ludzie mogą różnie patrzeć, a odległość od starostwa, jak często tam
bywamy? Wydaje mi się że bardzo, bardzo rzadko a myślę, że okienka będą tu, gdzieś tutaj w
Ścinawie czy Wińsku myślę, że logistycznie jest wszystko do dogadania. Pomyślmy też o tym
co nam Lubin da, co my jemu damy i właśnie też jakiś plan na nas też mają.
Wójta Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Żeby w sposób uprawniony i kompetentny
zapraszać Lubin do Wińska do takich dyskusji potrzebujemy uchwały, która nam otwiera te
procedury, że to nie są towarzyskie spotkania ani rozpoznanie walką ani rozpoznanie przez
flirtowanie, tylko że na poważnie chcemy o czymś porozmawiać. Mając taką uchwałę tak
naprawdę bardzo szeroką i bardzo nie restrykcyjną, nie obligującą taką uchwałę jak ta,
możemy wszystkie takie pomysły o których teraz rozmawiamy zrealizować. Bo zgodnie z
powiedzeniem nie rób komuś dobrze nie będziesz miała źle nie można na szybkiego, nie
można w sposób arogancki, bo ja wiem lepiej, podejmować decyzji i ferować wyroków. Ale
trzeba otworzyć drzwi do uprawnionej i kompetentnej osoby na temat, przez rok to myśmy
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sobie o tym pogadali, poplotkowali a teraz jest czas na to, żeby robić te rzeczy formalnie czyli
coraz bardziej odpowiedzialnie, nie wyrokując jak to się skończy. Pomysł głosujemy tak czy
nie, to jest rodzaj wyroku tak albo nie. Ale przecież do tanga trzeba dwojga, a w tym
przypadku to znacznie więcej niż dwojga. W związku z tym dajemy sobie czas i dajemy sobie
umocowanie prawne i formalne do tego, żeby ten czas wykorzystać na właściwe rozpoznanie
sytuacji, na właściwe konsultacje, a w końcu czy wielkim finałem będzie referendum
zobaczymy, ale nie musimy tego zobaczyć w tym roku.
Radny Wojciech Medyński; Powiedziała pani, że ten projekt uchwały, że taka uchwała
otwiera nam jakieś możliwości w tym być może i do referendum. Ja chciałbym tylko
zauważyć, że ten projekt uchwały tak napisany jak napisany, umożliwia również zamknięcie
konsultacji bez referendum.
Radna Agnieszka Bartoszek; Chciałam powiedzieć, że tak jak panu Medyńskiemu, mi brakuje
tutaj w tej uchwale takiego, nie wiem (…) określenia jak to będzie wyglądać, jeżeli te karty
zostaną oddane. Ile tych mieszkańców danej miejscowości 80, 60% musi być i czy ileś tych
głosów oddanych będzie świadczyć o tym na nie lub tak, będzie świadczyć o tym, że to
referendum będzie lub nie będzie. Tutaj mi tego brakuje.
Wójta Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Powtarzam to nie jest głosowanie to są
konsultacje. Jeśli będzie potrzebne głosowanie to będzie głosowanie. Ja swoich obietnic
dotrzymuję. Taką obietnicę złożyłam w ubiegłym roku, taką obietnicę złożyłam w kampanii
wyborczej i taką obietnicę podtrzymuję choćby w uzasadnieniu tej uchwały. Nie można w tej
uchwale zawierać takich technicznych szczegółów, bo uchwała jest aktem prawa
miejscowego a nie instrukcją obsługi jakiegoś zdarzenia. Przypomnę to co mówiłam na
komisji gdy pani miała tę samą wątpliwość, jak widzę że jej nie rozwiałam. To chodziło o to,
jak w przypadku kiedy w tamtej kadencji uchwalaliśmy wysokości stawek czynszu za
mieszkania i od razu był paragraf który mówił do którego dnia mieszkaniec ma zapłacić, no i
Nadzór to uchylił, ponieważ to nie jest treścią uchwały, to nie jest kompetencja Rady, bo wójt
decyduje którego dnia płacimy za mieszkanie i trzeba było tę uchwałę poprawiać. Więc to nie
jest techniczna instrukcja obsługi. To jest uchwała, która otwiera procedurę a która,
podkreślam jej nie zamyka.
Radna Agnieszka Bartoszek; Cały czas była mowa, że to referendum to też jest taka
konsultacja i właśnie o ile referendum określa jakiś procent osób które musi przyjść na
głosowanie żeby to było ważne itd.
Wójta Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Powstanie inny akt prawa miejscowego jeśli
będzie miało być referendum. Ten akt prawa miejscowego mówi o czymś innym, i czego
innego dotyczy, a w uzasadnieniu zawiera informacje, której tak bardzo państwu brakuje,
żebyście państwo nie zakładali, niestety ja nigdy nie oszukiwałam a za każdym razem słysząc
pytania tego typu myślę sobie, zastanawiają się jak ja chcę ludzi oszukać. Ja ludzi nie
oszukuję. A jak coś co staram się zrobić mi nie wychodzi to informuję, że mi nie wyszło,
mówię dlaczego i przepraszam. Także ten akt prawa miejscowego, ta uchwała nie może
takich szczegółów zawierać.
Radna Beata Jaworska; Pani Wójt pytanie wobec powyższego, dlaczego lubiński? Dlaczego
nie Trzebnica? Dlaczego nie Góra? Co to znaczy, że powiat jest odpowiedni, przychylny i
wspierający?
Wójta Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Jeśli ktoś z państwa uważa, że lepszą organizacją
gminy dla gminy Wińsko, lepszym podziałem administracyjnym jest powiat górowski, to
niech sobie poogląda powiat górowski. Jeżeli ktoś uważa, że trzebnicki to niech poogląda
powiat trzebnicki. Jeśli ktoś będzie miał jeszcze inne wątpliwości, te informacje są
ogólnodostępne. Możemy w czasie zebrań, w czasie konsultacji o tym rozmawiać. Jeżeli pani
jako radna nie wie w czym lepszy jest powiat lubiński od górowskiego, to radziłabym bardziej
rozejrzeć się wokół gminy po sąsiadach i lepiej się orientować, jako radnej wypada.
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Radna Beata Jaworska; Tak, ale to pani wnioskuje o przejście do powiatu lubińskiego i pani
go promuje.
Wójta Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Bo ja się rozejrzałam.
Radna Beata Jaworska; Nie odpowiedziała mi pani na pytanie, co to znaczy odpowiedni,
przychylny i wspierający powiat.
Wójta Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Brak doświadczenia z odpowiednim, przychylnym
i wspierającym powiatem, teraz jakby pani udowadniam, bo jeżeli pani nie wie co to jest
odpowiedni, przychylny i wspierający powiat to znaczy, że pani w takim powiecie jeszcze nie
mieszkała.
Radna Beata Jaworska; Rozumiem, że wytyka pani brak mojej wiedzy, ale jednocześnie nie
odpowiada na pytanie.
Wójta Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Nie, że pani nie zaznała takiego powiatu o jakim
mówi ta uchwała. Bo gdyby pani zaznała to pani by wiedziała co to znaczy i pani by
udowodniła, że takim powiatem jest ten powiat w którym pani mieszka.
Radny Józef Kaczmarek; Rozumiem, że tak będą przebiegały konsultacje, dziękuję pani radna
za te słowa, trzeba zastanowić się czy akurat tutaj część gminy Wińsko nie lepiej żeby
przeszła do powiatu trzebnickiego. Tak to wygląda, nie wiem dlaczego akurat powiat
lubiński. Proszę państwa, nie przekonacie mnie że ta uchwała jest jednoznaczna, że może być
przeprowadzone referendum. Nie wiem dlaczego nie można dopisać jednego punktu, przecież
tu pisze niemniej jednak w przypadku wyrażenia woli przez wskazanych mieszkańców w
zakresie przeprowadzenia konsultacji w formie referendum.
Wójta Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Wskazani czyli mieszkańcy gminy Wińsko, oni są
w poprzednim akapicie nazwani. Nie chodzi o to, że ja wskażę pięciu którzy będą o tym
decydować. Wskazani, czyli mieszkańcy gminy Wińsko.
Radny Józef Kaczmarek; Proszę państwa, ja rozumiem uzasadnienie jest poparte wiedzą
fachową, mecenas to podpisał. Tu proszę państwa pisze wyraźnie, konsultacje w formie
referendum. Pani się upiera konsultacje a ja się upieram że referendum. (…) Pani jest za
konsultacjami ja jestem za referendum. My się nie różnimy, ja tą uchwałę popieram, a
koleżanka powiedziała po konsultacjach, czy 2020 rok czy który, nie konsultacjach że będą
głosowania, karty będą w miejscowościach, to nie jest dobre, macie przyjechać do
miejscowości ludzi uświadomić jak pani teraz robi, dlaczego powiat lubiński jest lepszy od
powiatu górowskiego, tak samo czy te punkty jak powiedziała koleżanka, te konsultacyjne ale
z każdą sprawą nie będziemy jeździć do punktów konsultacyjnych tylko trzeba będzie jechać
do Lubina osobiście bo tak na pewno będzie. Dlatego mówię nie ma między nami praktycznie
żadnej różnicy, proszę bardzo referendum dopisujemy po konsultacjach i naprawdę mamy
problem rozwiązany. I nie jest podzielona gmina.
Wójta Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Ja tylko do tego podzielenia gminy, pan jest
radnym z Głębowic, mówi pan o trzebnickim czyli domyślam się, że mówi pan o rozpadzie
gminy, że Głębowice by przeszły do (…). Ja chciałam powiedzieć jedno, w Głębowicach
utrzymujemy najmniejszą na Dolnym Śląsku szkołę i najmniejszy na Dolnym Śląsku ośrodek
zdrowia. Obie placówki rozwijamy, w obie inwestujemy. Wszyscy sąsiedzi takie placówki już
u siebie pozamykali, w związku z tym słabo widzę zainteresowanie sąsiadów przejęciem
takich miejscowości gdzie znajdują się właśnie takie dwie placówki. A tak poza tym to
zapraszam państwa, w internecie są już zdjęcia, opisy jak wygląda dziś szkołą w Głębowicach
po drugim etapie remontu, teraz jeszcze sprzęt unijny przyjedzie, jakie to jest miejsce
fantastyczne, jakim fantastycznym będzie miejscem gdy przejdzie nam jeszcze jeden projekt.
To tyle. Nie lansujmy podziału gminy. Nie lansujmy jakiejś histerii, przestańmy kłamać,
dajmy mieszkańcom czas na zapoznanie się na wypowiedzenie się. Ta uchwała jeśli chodzi o
konsultacje na kartach przypominam, zamyka konsultacje na kartach w ostatnim dniu
października. To co się otworzy później będzie wynikiem następnej inicjatywy bo życie
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pokaże co jest potrzebne. Nie zamyka drogi do referendum, dlatego jest ono wymienione w
uzasadnieniu. Nie będę powtarzać jaki to jest rok, że jest rok 19-ty i że pośpiech jest złym
doradcą.
Radny powiatowy Michał Gołąb zapytał o możliwość zabrania głosu.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz odpowiedziała, że będzie mógł zabrać głos
w wolnych wnioskach.
Głos zabrał Radny Józef Kaczmarek; Pani Przewodnicząca, naprawdę jestem zbulwersowany
pani postępowaniem, to jest nie pierwszy raz. Tak ważne były sprawy omawiane, podatki,
przyszedł osobiście przedstawiciel Izb Rolnych, pani go nie dopuściła do głosu. Dzisiaj
przychodzi zastępca starosty powiatu wołowskiego, sprawa dotyczy powiatu wołowskiego
będzie czy nie będzie, pani nie udziela głosu. Przede wszystkim panie Starosto, pan ma prawo
się wypowiedzieć, na temat co pani Wójt powiedziała, że nie ma współpracy między gminą a
starostwem. Jak tu koleżanka powiedziała, będziemy zapraszać z powiatu lubińskiego kogoś,
jest Starosta tutaj dzisiaj na sesji, pani Przewodnicząca proszę nie tą drogą, naprawdę,
przecież to jest sprawa kluczowa dla naszego powiatu.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz; Panie radny, pan Starosta dostanie prawo
głosu w wolnych wnioskach, w tej chwili przystępujemy do głosowania.
Radna Agnieszka Bartoszek; Do pana radcy mam pytanie. Panie Mecenasie, czy w tej
uchwale lub w tym uzasadnieniu do uchwały tak jak ustawodawca przewiduje, że jeżeli
chodzi o referenda jest to jakiś procent musi być ludzi którzy idą na referendum, żeby to
zostało uznane? Czy nie można tutaj takiego czegoś zapisać? (…) nie ma tego określenia
mieszkańcy, ilu? Sama pani Wójt powiedziała czy pięciu, właśnie ilu? Nie ma tego.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Tak jak pani Wójt wskazywała, jest to procedura
konsultacyjna, są różne formy konsultacji i referendum jest jedną z form tych konsultacji.
Tutaj trzeba odróżnić pewne kwestie tak jak mamy w ustawie o referendum lokalnym jest
mowa na przykład o samoopodatkowaniu i wtedy jest wymagane określone kworum jeżeli
chodzi o liczbę osób głosujących, w sposób odpowiedni są wyniki ustalane i wtedy wynik
tego referendum staje się obowiązującym prawem, ale mówimy o rozstrzyganiu pewnej
kwestii i trzeba rozstrzyganie odróżnić od opiniowania. Tutaj mamy do czynienia z
opiniowaniem, w związku z tym nie ma tutaj znaczenia w tym przypadku kworum czy to
będzie 100, 1000 czy wszyscy mieszkańcy gminy. Trzeba odróżnić te formy, dlatego też
ustawodawca określając, zobowiązując przed podjęciem kroku który jest inicjowany tą
uchwałą przeprowadzenie konsultacji, wskazuje po prostu konsultacje. Nie wskazuje jaka
forma tych konsultacji jest lepsza, najlepsza, każda forma tutaj jest prawnie dopuszczalna.
Tutaj pani Wójt powiedziała, ta forma pozwoli poznać tutaj opinię mieszkańców, jeżeli by nie
było zainteresowania czy wyniki byłyby niejednoznaczne, to nie ma zamkniętej drogi do tego,
żeby po prostu przeprowadzić referendum, ale referendum konsultacyjne które niczego nie
będzie przekreślało aczkolwiek pokaże Radzie Gminy pewną tutaj tendencję, uszanujemy
wynik, czy iść dalej czy nie, ale od czegoś trzeba zacząć.
Radny Wojciech Medyński; Panie Mecenasie czyli rozumiem, że jeśli chodzi o prawo nie ma
żadnych przeciwności, by takie postanowienie o zakończeniu tego procesu referendum wpisać
do tej uchwały?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Jeżeliby został wpisane kwestia referendum no to w tym
momencie byśmy sobie skomplikowali tak sytuację, że mielibyśmy pomieszane pewne
porządki prawne, jeżeli chodzi o kwestie referendum nie byłoby określonych tutaj też
elementów i ta uchwała byłaby ….
Radny Wojciech Medyński; Chodzi mi o zapis, że proces musi zakończyć się referendum.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Nie możemy takiego zapisu wprowadzić a i tak gospodarzem
tutaj jest Rada Gminy więc to jest rozłożony ten proces do 31 października i później przecież
można dalej rozmawiać i podejmować określone decyzje.
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Radny Wojciech Medyński; Jeśli się coś zaczyna dobrze wiedzieć jak to będzie można
zakończyć, bezsensu jest otwierać coś co nie wiadomo w którą stronę pójdzie.
Radny Jacek Kubiński; Panie Mecenasie, ustawodawca powiedział, że jest dopuszczalna taka
forma a tu mówi pan, że sobie skomplikujemy, to nie za bardzo pana teraz rozumiem.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Na tym etapie.
Radny Jacek Kubiński; Na tym etapie, ja rozumiem mówimy tu o różnych etapach, nie
mówimy też, że referendum musi się odbyć w 2019 roku i oczywiście pośpiech jest złym
doradcą pani Wójt, jak najbardziej. Forma konsultacji taka jaka tu jest, jest niemiarodajna.
Będzie to na zebraniach wiejskich, będzie to w tygodniu, będzie to wtedy kiedy ludzie będą
w pracy. Wielokrotnie tutaj to padało. Ale ja zostawię kwestie referendum i kwestie tych
konsultacji, konsultacji samych w sobie konsultacji czy konsultacji poprzez referendum.
Proszę państwa § 1 tej uchwały Rada Gminy Wińsko postanawia przystąpić do procedury
wyłączenia Gminy Wińsko z terytorium powiatu wołowskiego z jednoczesnym włączeniem
Gminy Wińsko do powiatu lubińskiego uwaga z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do
niniejszej uchwały. Proszę państwa, z całym szacunkiem jedyne jakie uzasadnienie
przeczytałem to więzi społeczne. Ja nie wnikam jakie kto ma więzi społeczne, ale to nie jest
żadne uzasadnienie. To nie jest żadne uzasadnienie. Mówienie że na spotkaniach
konsultacyjnych będą udzielane dokładne informacje, jakie dokładne informacje? Ja jako
radny chcę zagłosować za, jedyne co mi zostaje to więzi społeczne. Nie będę głosował za
więziami społecznymi, tylko potrzebuję konkretnych argumentów tutaj, a ten projekt
uchwały, a to uzasadnienie nie daje i nie mówi radnemu nic.
Wójta Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Swego czasu słynęłam z kwiecistych porównań,
które przemawiały do każdego i muszę znowu do tego wrócić, bo państwo się zawzięliście, że
jest to uchwała o zmianie powiatu. To nie jest uchwała o zmianie powiatu. Proszę państwa, to
jest taka sama różnica jak między zaręczynami a małżeństwem. Dziś odbywa się ta kolacja
kiedy rozmawiają o tym czy on będzie ich zięciem. No muszą być zaręczyny przynajmniej w
tradycyjnych rodzinach żeby po okresie narzeczeństwa albo do tego ołtarza pójść albo nie
pójść. Więc ja tę uchwałę mogę opatrzyć dodatkowym tytułem uchwała o zaręczynach,
pierwsza kolacja u być może przyszłych teściów.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, widzę że panią nie opuszcza poczucie humoru w tak
ważnej sprawie, naprawdę. Pani się wypowiada a to jest bardzo ważna sprawa. W takim razie
po co podejmujemy tą uchwałę, zrobić konsultacje bez uchwały na zebraniach wiejskich, jak
będą zebrania wiejskie pani zapyta, da kartę do głosowania, na jedno wyjdzie. Pani Wójt,
sama sobie pani zaprzecza.
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 9 radnych, przeciw głosowało 5 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Ad.28.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI. (OBRĘB ORZESZKÓW)
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca Wójta p. Bogusława Folkman.
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.29.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI. (OBRĘB WIŃSKO NR 602/2)
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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.30.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE OD
OSÓB FIZYCZNYCH UDZIAŁÓW WE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH W SMOGORZÓWKU.
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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.31.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WRAŻENIA ZGODY NA ZAMIANĘ
NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH STANOWIĄCYCH 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 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.32.
WOLNE WNIOSKI
Radny powiatu Michał Gołąb; Dziękuje bardzo pani Przewodnicząca za danie mi tej
możliwości, żałuje bardzo, że to nie nastąpiło w momencie kiedy moja wypowiedź miała
nastąpić, czyli w momencie kiedy głosowana była uchwała w sprawie przejścia czy
wyłączenia gminy Wińsko z terenu powiatu wołowskiego i przejścia do powiatu lubińskiego.
Nie wiem czy pani chciałaby żeby na przykład pani Wójt w ten sposób została potraktowana
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na sesji Rady Powiatu. Ja uważam, że to jest po prostu bardzo niegrzeczne zachowanie
mówiąc delikatnie, ponieważ dostaję zaproszenia od pani na każdą sesję jako radny
powiatowy, radny powiatowy reprezentujący gminę Wińsko. Skorzystałem z tego zaproszenia
i pojawiłem się dzisiaj ponieważ uważam, że przedstawiciel powiatu wołowskiego powinien
w tym momencie zabrać głos. W ten sposób umożliwiając szeroką dyskusję i tylko w ten
sposób umożliwiamy mieszkańcom podjęcie prawidłowej decyzji. Tą uchwałą otworzyli
państwo nie tylko możliwość konsultacji w tej sprawie, ale uważam że otworzyliście puszkę
Pandory i z pełnymi tego konsekwencjami, które będziecie musieli w najbliższym czasie, z
którymi w najbliższym czasie będziemy musieli się tak naprawdę wszyscy zmierzyć. Na
początku kiedy słuchałem uzasadnienia do projektu uchwały wygłoszonego przez panią Wójt
pomyślałem sobie, że to idzie w dobrym kierunku. Rzeczywiście gdy ten pomysł padał w
zeszłym roku podczas kampanii wyborczej, były używane w sferze publicznej różnego
rodzaju argumenty, nie zawsze zgodne z prawdą. Gdy pani Wójt mówiła, że zależny jej teraz
na tym żeby dać mieszkańcom czas do namysłu, nawet gdy mówiła o tym, że potrzebujemy
spokoju w tej sprawie, żeby wszyscy mogli zapoznać się z faktami a nie słuchali emocji.
Naprawdę byłem spokojny, pomyślałem ok to ma sens. Ale w sytuacji gdy wynotowałem gdy
chwilę później zaczęła się tutaj toczyć dyskusja, gdy padały słowa, że gmina Wińsko trwała w
niekorzystnym układzie administracyjnym przez ostatnie 20 lat, gdy padały słowa pani Wójt,
że powiat nie chce złożyć wniosku na 80% dofinansowania, kiedy to jest oczywista
nieprawda i muszę oczywiście to sprostować, ponieważ jako powiat występowaliśmy do pani
Wójt z prośbą o spotkanie i o to żeby powiedziała w jakim zakresie chce dofinansować
remont dróg powiatowych na terenie gminy Wińsko. Ja przypomnę państwu, że tylko w
latach 2015-2018 powiat wołowski zrealizował inwestycje na terenie gminy Wińsko
wielkości 6.800.000zł i nikt nie może z tym dyskutować ponieważ takie są fakty. Jako radny
powiatowy jestem również Wicestarostą Powiatu Wołowskiego i obiecuję państwu, że będę
dążył do tego, żeby w tej kadencji która jest dłuższa, jest pięcioletnia, środków finansowych
na teren gminy Wińsko wpłynęło jeszcze więcej, ale żeby do tego doszło musimy mieć
odpowiedni klimat do współpracy. Dlatego uważam, że takie wydłużanie terminu konsultacji,
konsultacji które w dodatku jak tutaj padały zastrzeżenia przez radnych zgłaszane, nie są
całkowicie miarodajne. Uważam, że to jest tylko przeciąganie całej sprawy w czasie.
Uważam, że tylko pewna decyzja dotycząca tego, że jest referendum w tej sprawie,
mieszkańcy zabierają głos, pozwoli nam albo na ucięcie tego tematu albo pójście tą stroną
którą zadecydują mieszkańcy. Chciałbym żeby podczas tej dyskusji która będzie prowadzona
w tej sferze publicznej, żeby nie było takiej sytuacji jak dzisiaj, że przedstawiciel powiatu
wołowskiego jest niedopuszczany do głosu, a padają głosy żeby zapraszać tutaj
przedstawicieli powiatu lubińskiego. Padały porównania takie, że gmina Wińsko jest w tym
momencie na etapie kolacji zaręczynowej. Chciałem się zapytać czy my jesteśmy teraz w
charakterze panny młodej, pana młodego, bo od określenia tych ról również bardzo dużo
zależy. A może doszło do konsumpcji tego związku, tylko my jeszcze dalej o tym nic nie
wiemy. Naprawdę gdy słyszałem na początku uzasadnienia pani Wójt, dajmy sobie czas do
namysłu, rozmawiajmy o faktach, niczego nie przesądzamy, a potem w ferworze dyskusji już
zaczęły padać argumenty jakby ukierunkowane tylko na jedną opcję. Dlatego boję się o
wynik tych konsultacji, czy one będą miarodajne. Przykładowo mamy teraz podobną sytuację
w przypadku gminy wiejskiej Lubin i miasta Lubin. Ja to obserwuję nawet z takiej
ciekawości, jeżeli mamy sondę na stronie internetowej miasta Lubin czy jesteś za
przyłączeniem się siedmiu sołectw, które przynoszą największe dochody dla gminy wiejskiej
Lubin a przyłączenie ich do miasta Lubin i gdy mieszkańcy gminy wiejskiej głosują i cieszą
się, że na razie ich opcja wygrywa czyli że są w większości, nagle gdy w środku nocy wyniki
ankiety internetowej ulegają całkowitemu odwróceniu. Dlatego bardzo bym prosił o to, żeby
naprawdę przemyśleć temat tego referendum. Ja mam doświadczenie w prowadzeniu

23
referendum. Byłem pełnomocnikiem komitetu referendalnego, więc pani Wójt jeżeli pani boi
się tej organizacji to ja uważam, że jeżeli pani boi się przeprowadzenia referendum, uważam
że rok 2019 jest bardzo dobrym rokiem do przeprowadzenia referendum. Tak jak słusznie
pani zauważyła wybory do europarlamentu, wybory do sejmu, ludzie będą dyskutować, na
tym temacie również w urzędzie można zaoszczędzić, ponieważ komisje wyborcze będą,
może będzie można połączyć komisje wyborcze. Kilka argumentów również można znaleźć
za pomysłem tego referendum. Tak naprawdę w ciągu ostatnich 20 lat jak patrzyłem, czyli tak
jak istnieje samorząd powiatowy nie znalazłem porównania adekwatnego. Były zmiany
sołectw, które miały wpływ na granice powiatu, ale tego żeby cała gmina przechodziła do
innego powiatu nie znalazłem takich porównań. Więc chciałbym też żeby państwo
uświadamiali mieszkańców z czym to się wszystkim wiąże. Jeżeli w tym momencie w
powiecie lubińskim jest 23 radnych, wielkość powiatu lubińskiego to jest 105.000
mieszkańców, w przypadku wejścia całej gminy Wińsko ilu radnych powiatowych będziemy
mieć? Jednego? Ścinawa i Rudna to okręg wyborczy który ma czterech radnych.
Zastanawiam się nad tym jaka będzie siła realna gminy Wińsko w takim dużym powiecie,
gdzie decydujący głos będą mieli radni wybierani z terenu miasta Lubin. W jaki sposób będą
do tego podchodzić. Gdy rozmawiałem z Wójtem gminy wiejskiej który notabene ma
podobne problemy jak ja, ponieważ na sesję Rady Powiatu Lubińskiego gdy próbuje zabrać
głos, nie jest dopuszczany również przez przewodniczącą Rady Powiatu Lubińskiego, mówił
mi, że powiat lubiński wymaga 65% wkładu do remontu dróg powiatowych. W sytuacji gdy
mamy powiat wołowski jest to 50 ale również nie chcę tutaj stawać w roli, że zachwalam
jedną czy drugą stronę, chodzi mi o to żebyście zwrócili uwagę na te niuanse. Bo to że ktoś w
kampanii wyborczej mówi gładkie słowa które padają na podatny grunt trzeba oddzielić od
tego gdy podejmuje się konkretne decyzje. Odpowiedzcie sobie na te pytania, czy chcecie
mieć rzeczywiście rejestrację o numerze zaczynająca się od DWL czy DLU, czy w waszym
otoczeniu głosujecie, w waszym otoczeniu chodzicie na mecze czy kibicujecie Śląskowi
Wrocław czy Zagłębiu Lubin. To również są tematy, które wbrew pozorom zaraz wyjdą, ja
dlatego mówiłem o tej puszce Pandory, ponieważ te pytania będą padały na pewno. To są
ważne pytania, również tego typu. Pani Wójt, pamiętam gdy wystąpiła pani na sesji Rady
Powiatu Lubińskiego, mówiła pani o tym, że 70% mieszkańców gminy Wińsko już pracuje na
terenie powiatu lubińskiego. Z danych które ja uzyskałem wychodzi, że to jest 320 osób, więc
nijak się to ma do tego, że 70% mieszkańców gminy Wińsko pracuje na terenie powiatu
lubińskiego. Jako wicestarosta widzę ile spraw wpływa z terenu gminy Wińsko, ile osób
występuje o pozwolenie na budowę, przychodzi do geodezji, to są rzeczy które również
angażują czas i pieniądze mieszkańców. Więc bardzo was proszę żebyście w tej kampanii
niereferendalnej niestety tylko kampanii ankietowej rozmawiali z mieszkańcami, dopuszczali
do głosu wszystkie strony, tak żeby ta debata bazowała na faktach a nie na emocjach i bardzo
państwa o to proszę.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz; Chciałam przypomnieć dla pana radnego
powiatowego Michała Gołębia że był radnym i przewodniczącym tej gminy w ubiegłej
kadencji i też pan pilnował porządku obrad. Porządek obrad się zatwierdza na początku, był
zatwierdzony i pan dostał głos wtedy kiedy pan mógł dostać.
Ad.33.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz – zamykam posiedzenie obrad sesji rady
Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

