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PPrroottookkóółł  nnrr  77//22001199  

zz  sseessjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  ww  WWiińńsskkuu  

ooddbbyytteejj  ww  ddnniiuu  2277  mmaarrccaa  22001199  rrookkuu 
 

Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 12
30 

i zakończono o godz. 13
50

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 14 

radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecna radna Agnieszka Bartoszek.  

  

AAdd..11    

OOTTWWAARRCCIIEE  SSEESSJJII 
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, panią Zastępcę Wójta Bogusławę 

Folkman, Zastępcę głównego księgowego panią Karolinę Katan, panią Joannę Mikołajczyk - 

Głównego specjalistę ds. księgowości budżetowej, Sekretarz Gminy panią Anetę 

Niewiarowską, Mecenasa pana Mateusza Chlebowskiego, pracowników urzędu gminy. 

 

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..  Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji. 

44..  Informacje i komunikaty. 

55..  Dyskusja sołtysów. 

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

77..  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko. 

88..  Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. 

99..  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wińsku. 

1100..  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wińsko. 

1111..  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

1122..  Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia i wysokości stawki 

procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów. 

1133..  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Wińsko. 

1144..  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, 

Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych. 

1155..  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 

1166..  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, 

Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego. 
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1177..  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Gruntami i Ochrony Środowiska.  

1188..  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Sportu. 

1199..  Wolne wnioski. 

2200..  Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

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

uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  wwyyrraażżeenniiaa  zzggooddyy  nnaa  uuddzziieelleenniiee  ppoommooccyy  ffiinnaannssoowweejj  PPoowwiiaattoowwii  

WWoołłoowwsskkiieemmuu  ww  ffoorrmmiiee  ddoottaaccjjii  cceelloowweejj  zz  pprrzzeezznnaacczzeenniieemm  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  iinnwweessttyyccjjii  ppnn..::  

„„PPrrzzeebbuuddoowwaa  ddrrooggii  ppoowwiiaattoowweejj  nnrr  11227755  DD  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  WWęęggrrzzccee””..  WWóójjtt  ppooiinnffoorrmmoowwaałł,,  żżee  

pprroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  bbyyłł  oommóówwiioonnyy  nnaa  ppoossiieeddzzeenniiuu  kkoommiissjjii,,  zzaapprrooppoonnoowwaałłaa  bbyy  pprroojjeekktt  zznnaallaazzłł  ssiięę  

ww  ppuunnkkcciiee  66  ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd,,  jjaakkoo  ppiieerrwwsszzyy  oommaawwiiaannyy  pprroojjeekktt  ppoonniieewwaażż  mmuussii  bbyyćć  ggłłoossoowwaannyy  

pprrzzeedd  uucchhwwaałłąą  bbuuddżżeettoowwąą.. 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooddddaałłaa  ppoodd  ggłłoossoowwaanniiee  wwpprroowwaaddzzeenniiee  ddoo      

ppoorrzząąddkkuu  oobbrraadd  pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  wwyyrraażżeenniiaa  zzggooddyy  nnaa  uuddzziieelleenniiee  ppoommooccyy  

ffiinnaannssoowweejj  PPoowwiiaattoowwii  WWoołłoowwsskkiieemmuu  ww  ffoorrmmiiee  ddoottaaccjjii  cceelloowweejj  zz  pprrzzeezznnaacczzeenniieemm  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  

iinnwweessttyyccjjii  ppnn..::  „„PPrrzzeebbuuddoowwaa  ddrrooggii  ppoowwiiaattoowweejj  nnrr  11227755  DD  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  WWęęggrrzzccee””..  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  iimmiieennnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1144  rraaddnnyycchh,,  zzaa  wwnniioosskkiieemm  ggłłoossoowwaałłoo  1144  

rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
  

Porządek obrad z poprawkami: 

11..  Otwarcie sesji. 

22..  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.  

33..  Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji. 

44..  Informacje i komunikaty. 

55..  Dyskusja sołtysów. 

66..  Podjęcie uchwały w sprawie wwyyrraażżeenniiaa  zzggooddyy  nnaa  uuddzziieelleenniiee  ppoommooccyy  ffiinnaannssoowweejj  

PPoowwiiaattoowwii  WWoołłoowwsskkiieemmuu  ww  ffoorrmmiiee  ddoottaaccjjii  cceelloowweejj  zz  pprrzzeezznnaacczzeenniieemm  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  

iinnwweessttyyccjjii  ppnn..::  „„PPrrzzeebbuuddoowwaa  ddrrooggii  ppoowwiiaattoowweejj  nnrr  11227755  DD  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  WWęęggrrzzccee””.. 

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

88..  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko. 

99..  Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. 

1100..  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wińsku. 

1111..  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wińsko. 

1122..  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

1133..  Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia i wysokości stawki 

procentowej bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów. 

1144..  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Wińsko. 

1155..  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, 

Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych. 

1166..  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 
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1177..  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Mienia Komunalnego, 

Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego. 

1188..  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki 

Gruntami i Ochrony Środowiska.  

1199..  Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Pomocy Społecznej i Sportu. 

2200..  Wolne wnioski. 

2211..  Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie przyjęcie 

porządku obrad z poprawkami.  

W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad                

z poprawkami  głosowało 14 radnych (jednogłośnie) 
 

AAdd..33    

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU    ZZ  PPOOPPRRZZEEDDNNIIEEJJ  SSEESSJJII..  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  RReeggiinnaa  HHuukkiieewwiicczz  ppooiinnffoorrmmoowwaałłaa,,  żżee  pprroottookkóółł  bbyyłł  ddoo  wwgglląądduu  

ww  bbiiuurrzzee  RRaaddyy  GGmmiinnyy,,  bbyyłł  wwyywwiieesszzoonnyy  nnaa  ttaabblliiccyy  ooggłłoosszzeeńń  UUrrzzęędduu  GGmmiinnyy..    

  

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej  

sseessjjii..  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  jjaawwnnyymm  iimmiieennnnyymm  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1144  rraaddnnyycchh,,  zzaa  pprrzzyyjjęęcciieemm  pprroottookkoołłuu  zz  

ppoopprrzzeeddnniieejj  sseessjjii  ggłłoossoowwaałłoo  1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
  

AAdd..44   

IINNFFOORRMMAACCJJEE  II  KKOOMMUUNNIIKKAATTYY 
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Odebraliśmy promesy które są w tym momencie 

równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania na „Senior +”, to w naszym przypadku jest 

rozbudowa przez utworzenie nowego ale w tym samym ciągu, to jest 300 tysięcy, oraz 

„Maluch +” żłobki to jest 550 tysięcy środków zewnętrznych z Ministerstwa Rodziny. Ta 

druga dotacja pozwoliła nam odkupić po raz pierwszy w historii gminy, odkupić mienie 

gminne niegdyś pochopnie sprzedane, to jest tzw. małą szkołę w Wińsku. W tej chwili trwają 

w niej porządki. Na początku kwietnia zorganizujemy dzień otwarty, każdy kto ma sentyment 

do tego obiektu, bo tam zaczynał swoją edukację, więc każdy starszy niż 81 rocznik tego 

okręgu szkolnego, będzie mógł przyjść, od razu apelujemy o przyniesienie zdjęć, będziemy 

czekać ze skanerem żeby te zdjęcia od razu skanować, żeby z tego powstało jakieś 

wydawnictwo, strona, wystawa, zobaczymy. W każdym razie wydarzenie w mojej ocenie 

bardzo radosne, pozwoli nam ono w ciągu roku może dwóch uwolnić przedszkole od żłobka, 

ponieważ i żłobkowych dzieci coraz więcej a co za tym idzie przedszkolaków też coraz 

więcej, w związku z tym przestają się w tym przedszkolu mieścić. Przedszkole w Iwnie 

pozostaje na swoim miejscu, jest to żłobek rozwojowy a mała szkoła będzie żłobkiem 

rozwojowym dla Wińska i tej części okolicy. 

Uczestniczyłam także wraz z dwoma sołtysami, sołtysem Kiałką i sołtyską Żygadło w gali 

wojewódzkiej Sołtys Roku. Tak jak się spodziewaliśmy w tym roku laurów nie było choćby 

dlatego, że w roku ubiegłym obecny tu sołtys Wiesław Stępień otrzymał drugie miejsce na 

cały Dolny Śląsk w tym konkursie pana Wojewody. 

Wszczęliśmy działania dotyczące utworzenia na terenie gminy Wińsko toru motocrossowego, 

mamy na myśli w tej chwili dwie działki a już szukamy trzeciej, która będzie spełniała 

wszystkie warunki i która nie będzie przeszkadzała mieszkańcom. Mamy młodzież która  ten 

sport uprawia, mogła go uprawiać w sposób bezpieczny a także by można było organizować 
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imprezy także dla motocrossowców spoza naszej gminy. Zainteresowanie jest bardzo duże, co 

piarowo także może być  bardzo ciekawym dla naszej gminy przedsięwzięciem. 

Trwa potężna inwestycja rządowa dotycząca rozkładania sieci światłowodowej na terenie 

naszej gminy. Ja przypomnę wszystkim którzy dzwonią z pretensjami, że nie ma kołka koło 

ich bramki. Proszę państwa, jedyne co gmina mogła zrobić w tej sprawie to lobbować, starać 

się żeby znaleźć się na mapie inwestycji białych plam internetowych. Udało się, jesteśmy 

przypominam w dwóch programach, w programie szkolnym, który łączy w sieć wszystkie 

szkoły w Polsce i nasze cztery miejscowości dostają światłowód z tej strony, oraz w 

programie tych białych plam, gdzie za pieniądze rządowe i unijne inwestycją rządową a nie 

gminną czy wojewódzką, rządową jest rozkładanie tego światłowodu. Jest chyba 1000 

adresów na terenie powiatu wylosowanych gdzie to dochodzi do posesji, pozostałe to jest 

utworzenie magistrali, rozłożenie tej sieci tak, że nareszcie operatorom komercyjnym będzie 

się opłacało doprowadzać do wszystkich granic nieruchomości, a w granicy nieruchomości 

tak jak w przypadku wodociągu to już jest koszt po stronie odbiorcy czyli mieszkańca. W 

związku z tym, tłumaczcie bardzo proszę wszystkim mieszkańcom, że przydałoby się 

ucieszyć, że będzie internet szerokopasmowy w gminie Wińsko, a nie mieć pretensji, że ja 

mam 10m a sąsiad tylko 5 do tego światłowodu, bo to naprawdę jest duże szczęście, że się w 

tych programach znaleźliśmy. Następny trzeci i ostatni etap cyfryzacji naszej gminy ma 

przypaść, mówię ma przypaść bo to są informacje jakie mam z Ministerstwa Cyfryzacji, na 

rok 20-ty i 21-szy. Ponieważ ja dostałam obietnice na początku, że cała gmina będzie tym 

objęta, jednak kolejne przetargi i kolejne etapy tej inwestycji rozkładają się na rok 18- ty, 19-

ty a na rok 20-ty i 21-szy będą następne przetargi i następne inwestycje. Stąd te przetargi 

które w tej chwili są realizowane nie dotyczą 18 wsi. Pozostałych wsi dotyczą, jak mamy wsi 

42 to trzeba sobie odjąć (...) internet dociera z tego zadania, do wszystkich ma dotrzeć ale 

następny etap to jest następny i za następny rok. Podobno tylko 20-ty ale z ostrożności dostaje 

informacje 20-ty być może 21-szym jeśli się po prostu z tym zadaniem nie zdołają uporać. 

Tak że jest 18 wsi, które ma teraz wielkie pretensje a pozostałe mają pretensje, że fajnie że 

biegnie ale mógł biec lepiej. Pewnie mógł, ja się cieszę że biegnie i cieszę się za wszystkich 

mieszkańców, do których jak dotrze że mógł nie biec, to będzie bardzo dobrze. Przypominam, 

że od końca roku 2014 przez całą naszą gminę przebiega światłowód w nasypie byłej linii 

kolejowej i nie możemy z niego korzystać, dlaczego? Dlatego, że żaden operator komercyjny 

nie zdecydował się na rozbudowę sieci w naszej gminie, ponieważ jest gminą rzadko 

zaludnioną i nie opłaca się naszym mieszkańcom i naszym instytucjom doprowadzać 

internetu, bo ile by on nie kosztował to i tak ta sieć się nie zwróci. Dlatego znalezienie się w 

tym programie i pozyskanie przez rząd polski środków unijnych za które mamy to zrobione 

powoduje, że teraz każdemu operatorowi będziemy się opłacać i będą się że tak powiem bić o 

to, żeby nas przyłączać i żebyśmy byli ich klientami. I ta sieć szkieletowa która przebiega 

przez gminę, będzie użyteczna w połączeniu z tym co obecnie jest budowane.  

Także współpraca z fundacją Zielona Akcja już zaowocowała pierwszymi warsztatami, takimi 

ekologicznymi które prowadzą nas w kierunku budowania planu rewitalizacji. W przypadku 

naszej gminy miejscowości Wyszęcice. Z całego Dolnego Śląska wybrane są cztery gminy i 

w tych gminach jedna miejscowość, więc te cztery gminy z całego Dolnego Śląska to jest  

także gmina Wińsko a ta miejscowość to są Wyszęcice, na tym obszarze objętym zdziczałym 

parkiem, stawem i tzw. więzieniem, co do którego zamiany, już poprzednio podejmowaliśmy 

uchwałę. 

Najważniejsze co zajmowało tak mnie jak i praktycznie cały urząd w tym okresie, to praca 

nad wnioskami do Funduszu Dróg Samorządowych. Przypomnę do 80% finansowania ze 

strony Skarbu Państwa, 20% ze strony gminy. To jest ta wersja idealna. Na dziś już wiemy 

które z naszych pomysłów nie dadzą się zrealizować w tym rozdaniu, ponieważ drogi mają 

przewężenia zbyt duże żeby się załapać i już wiemy które się nadają. Projekt jeszcze nie 
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powstał w całości więc nie chciałabym teraz omawiać szczegółów. Na pewno skorzystamy ze 

spec ustawy i te drogi które są za wąskie, będziemy robić projekty na ich przebudowę i 

poszerzać je o taką ilość gruntu po bokach, żeby mogły być zgłoszone do tego programu, 

żebyśmy do końca życia nie klińcowali i utwardzali, tylko żeby mogły być asfaltowe. Drugie 

rozdanie z tego samego programu może być jeszcze jesienią tego roku, jeśli nie to wiosną 

przyszłego roku, dużo oczywiście zależy także od wyników wyborów parlamentarnych. 

Można złożyć na nieskończoną, nienazwaną ilość odcinków, ilość dróg do tego programu, 

byleby całość dofinansowania nie przekraczała 30 milionów, co oznacza około 37 milionów 

całość zadań. Gdybyśmy dostali 30 milionów i dołożyli 7 to myślę, że drogi gminne 

mielibyśmy zrobione wszystko oprócz  tych takich dróżek, które są wewnątrz miejscowości z 

niczym się nie łączą i one zawsze zostaną na naszej głowie.  

Odbył się także cykl spotkań w ostatni poniedziałek ze Starostą wołowskim panem Januszem 

Dziarskim, w wybranych punktach dróg powiatowych najbardziej charakterystycznych. 

Wielu z państwa sołtysów, mieszkańców i radnych uczestniczyło w tych spotkaniach żeby też 

uświadomić, że odstraszanie kosztami dokumentacji najczęściej niepotrzebnej i kosztami 

bardzo zawyżonymi przebudów tudzież remontów istniejących dróg powiatowych na terenie 

naszej gminy, nie może uniemożliwiać powiatowi aplikowanie o środki żeby te drogi na 

naszym terenach remontować, że niestosowne są także wszelkie inne szantaże w tej sprawie. 

Nie tylko mogę powiedzieć że odnoszę wrażenie, ale wszyscy mamy pełną świadomość 

którzy w tym uczestniczyli, zechcą obejrzeć całość jest już w internecie tych spotkań, żeby się 

przekonać, że pan Starosta już o tym wie, niektórzy radni również no i zaowocowało to także 

tą deklaracją, której efektem jest projekt uchwały, który dzisiaj złożyłam jako wniosek o 

rozszerzenie porządku obrad i który był już omawiany na komisjach.   

  

AAdd..55..  

DDYYSSKKUUSSJJAA  SSOOŁŁTTYYSSÓÓWW  

GGłłooss  zzaabbrraałłaa  WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa--ZZiieellnniiccaa;;  PPoo  wwyybboorraacchh,,  kkttóórree  jjuużż  ddzziissiiaajj  ssiięę  

rroozzppoocczzyynnaajjąą  aa  mmoożżee  nnaawweett  ww  iicchh  ttrraakkcciiee,,  ppoowwiinnnniiśśmmyy  mmuussiieećć  ttuuttaajj  ddoossttaawwiiaaćć  kkrrzzeessłłaa,,  

ppoonniieewwaażż  bbęęddęę  wwyycchhooddzziićć  zz  ttaakkiimm  ppoommyyssłłeemm,,  żżeebbyy  ssoołłttyyssii  zzaammiiaasstt  zzwwyykkłłeejj  ppooddwwyyżżkkii  bboo  jjeejj  

ttrrzzyy  llaattaa  nniiee  bbyyłłoo  nnaa  ddiieettaacchh  ssoołłttyyssóóww,,  oottrrzzyymmyywwaallii  ddooddaattkkoowwee  ddiieettyy  zzaa  uuddzziiaałł  ww  sseessjjaacchh..  

WWtteeddyy  bbęęddzziiee  sszzaannssaa,,  żżee  bbęęddąą  wwłłaaśścciiwwyymm  łłąącczznniikkiieemm  mmiięęddzzyy  wwłłaaddzzaammii  ssaammoorrzząąddoowwyymmii  aa  

ssppoołłeecczznnoośścciiąą..  ŻŻeebbyy  ttaakkżżee  nnaaggrraaddzzaaćć  ttyycchh  kkttóórrzzyy  pprrzzyycchhooddzząą  nnaa  sseessjjęę,,  ppoośśwwiięęccaajjąą  sswwóójj  cczzaass  

ppoonniieewwaażż  rroozzuummiieejjąą  sswwoojjąą  ppoowwiinnnnoośśćć  ww  pprrzzeecciiwwiieeńńssttwwiiee  ddoo  ttyycchh,,  kkttóórrzzyy  ttaakkii  oobboowwiiąązzeekk  ppoo  

pprroossttuu  lleekkcceewwaażżąą..  MMyyśśllęę,,  żżee  ttrrzzeebbaa  bbęęddzziiee  ddoossttaawwiiaaćć  ttyycchh  kkrrzzeesseełł  żżeebbyyśścciiee  ssiięę  ppaańńssttwwoo  

wwsszzyyssccyy  zzmmiieeśścciillii  ii  żżeebbyy  wwssppóółłpprraaccaa  zz  ttąą  nnoowwąą,,  ssttaarrąą  bboo  ppeewwnniiee  bbęęddzziiee  mmiikkss,,  zzaałłooggąą  bbyyłłaa  

lleeppsszzaa..   

 

AAdd..  66..    

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  WWYYRRAAŻŻEENNIIAA  ZZGGOODDYY  NNAA  UUDDZZIIEELLEENNIIEE  

PPOOMMOOCCYY  FFIINNAANNSSOOWWEEJJ  PPOOWWIIAATTOOWWII  WWOOŁŁOOWWSSKKIIEEMMUU  WW  FFOORRMMIIEE  DDOOTTAACCJJII  

CCEELLOOWWEEJJ  ZZ  PPRRZZEEZZNNAACCZZEENNIIEEMM  NNAA  RREEAALLIIZZAACCJJĘĘ  IINNWWEESSTTYYCCJJII  PPNN..::  

„„PPRRZZEEBBUUDDOOWWAA  DDRROOGGII  PPOOWWIIAATTOOWWEEJJ  NNRR  11227755  DD  WW  MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII  

WWĘĘGGRRZZCCEE””..  

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  
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W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 14 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..77..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA 

2019 ROK. 

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 14 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..88.. 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE  ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY 

FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO.  

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 14 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..99..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI. 

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 14 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1100..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  PPOOWWOOŁŁAANNIIAA  RRAADDYY  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  PPRRZZYY  

SSAAMMOODDZZIIEELLNNYYMM  PPUUBBLLIICCZZNNYYMM  ZZAAKKŁŁAADDZZIIEE  OOPPIIEEKKII  ZZDDRROOWWOOTTNNEEJJ  WW  

WWIIŃŃSSKKUU..  

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

  

GGłłooss  zzaabbrraałł  rraaddnnyy  WWoojjcciieecchh  MMeeddyyńńsskkii;;  PPrroosszzęę  ppaańńssttwwaa,,  ppoowwttóórrzzęę  ppoo  cczzęęśśccii  ttoo  ccoo  mmóówwiiłłeemm  nnaa  

kkoommiissjjaacchh..  CCiieesszzyyłłeemm  ssiięę  ggddyy  ccaałłkkiieemm  nniieeddaawwnnoo  zzmmiieenniiaalliiśśmmyy  uucchhwwaałłęę,,  bboo  ddoo  tteejj  ppoorryy  

cczzłłoonnkkoowwiiee  kkoommiissjjii  bbyyllii  wwyybbiieerraannii  ssppoośśrróódd  rraaddnnyycchh..  CCiieesszzyyłłeemm  ssiięę  bboo  zzmmiiaannaa  mmiiaałłaa  

ddoopprroowwaaddzziićć  ddoo  ooddppoolliittyycczznniieenniiaa  tteejj  rraaddyy  ssppoołłeecczznneejj..  MMiiaałłeemm  nnaaddzziieejjęę,,  żżee  zznnaajjddąą  ssiięę  ttaamm  
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oossoobbyy  ppoowwiiąązzaannee  zzee  ssłłuużżbbąą  zzddrroowwiiaa..  NNiikktt  zz  nnaass  nniiee  jjeesstt  lleekkaarrzzeemm,,  ppiieellęęggnniiaarrzzeemm,,  nniikktt  zz  nnaass  

nniiee  jjeesstt  ffaarrmmaacceeuuttąą..  TTaakkiiee  oossoobbyy  ww  tteejj  ssppoołłeecczznneejj  rraaddzziiee  ssąą  ppoottrrzzeebbnnee..  NNiieesstteettyy  ookkaazzuujjee  ssiięę,,  żżee  

ww  tteejj  rraaddzziiee  ssppoołłeecczznneejj  zzaapprrooppoonnoowwaannyy  sskkłłaadd  ttoo  ssąą  ppoo  pprroossttuu  oossoobbyy  kkttóórryymm  nniiee  wwyysszzłłoo  

ppooddcczzaass  oossttaattnniieejj  kkaammppaanniiii  wwyybboorrcczzeejj,,  ppooddcczzaass  oossttaattnniicchh  wwyybboorróóww  zz  lliissttyy  ppaannii  WWóójjtt..  

NNiiee  bbęęddęę  ggłłoossoowwaałł  ttyyllkkoo  ddllaatteeggoo,,  żżee  sszzaannuujjęę  nniieekkttóórree  zz  ttyycchh  oossóóbb,,  wwssttrrzzyymmaamm  ssiięę  oodd  ggłłoossuu  aallee  

nniiee  oo  ttaakkąą  zzmmiiaannęę  nnaamm  cchhooddzziiłłoo,,  ttoo  nniiee  jjeesstt  żżaaddnnee  ooddppoolliittyycczznniieenniiee..  

    

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 14 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 99  rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  22  rraaddnnyycchh,,    wwssttrrzzyymmaałłoo  ssiięę  oodd  ggłłoossoowwaanniiaa  33    

rraaddnnyycchh..   
  

AAdd..1111..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  PPRRZZYYSSTTĄĄPPIIEENNIIAA  DDOO  SSPPOORRZZĄĄDDZZEENNIIAA  

ZZMMIIAANNYY  SSTTUUDDIIUUMM  UUWWAARRUUNNKKOOWWAAŃŃ  II  KKIIEERRUUNNKKÓÓWW  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  

PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO..  

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

  

SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa    ppooiinnffoorrmmoowwaałłaa,,  żżee  nnaa  ssppoorrzząąddzzeenniiee  ssttuuddiiuumm  ggmmiinnaa  

ppoozzyysskkaałłaa  ggrraanntt..  

    

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 14 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..1122..  

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  pp..  IIlloonnaa  BBuucczzaakk..  

  

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 14 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1133  rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałł  11  rraaddnnyy.. 
 

AAdd..1133..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  OOKKRREEŚŚLLEENNIIAA  WWAARRUUNNKKÓÓWW  UUDDZZIIEELLEENNIIAA  II    

WWYYSSOOKKOOŚŚCCII  SSTTAAWWKKII  PPRROOCCEENNTTOOWWEEJJ  BBOONNIIFFIIKKAATTYY  OODD  JJEEDDNNOORRAAZZOOWWEEJJ    

OOPPŁŁAATTYY  ZZAA  PPRRZZEEKKSSZZTTAAŁŁCCEENNIIEE  PPRRAAWWAA  UUŻŻYYTTKKOOWWAANNIIAA  WWIIEECCZZYYSSTTEEGGOO    

GGRRUUNNTTÓÓWW  ZZAABBUUDDOOWWAANNYYCCHH  NNAA  CCEELLEE  MMIIEESSZZKKAANNIIOOWWEE  WW  PPRRAAWWOO    

WWŁŁAASSNNOOŚŚCCII  TTYYCCHH  GGRRUUNNTTÓÓWW..  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  ZZaassttęęppccaa  WWóójjttaa  pp..  BBoogguussłłaawwaa  FFoollkkmmaann..  
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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 14 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..1144..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  WWYYRRAAŻŻEENNIIAA  ZZGGOODDYY  NNAA  SSPPRRZZEEDDAAŻŻ    

NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚCCII  SSTTAANNOOWWIIĄĄCCEEJJ  WWŁŁAASSNNOOŚŚĆĆ  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO..  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  ZZaassttęęppccaa  WWóójjttaa  pp..  BBoogguussłłaawwaa  FFoollkkmmaann..  

    

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 14 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1144  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1155..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  RROOCCZZNNEEGGOO  PPLLAANNUU  PPRRAACCYY  KKOOMMIISSJJII  

BBUUDDŻŻEETTUU,,  FFIINNAANNSSÓÓWW,,  HHAANNDDLLUU,,  UUSSŁŁUUGG,,  PPLLAANNOOWWAANNIIAA  II  IINNIICCJJAATTYYWW  

GGOOSSPPOODDAARRCCZZYYCCHH..  

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  KKoommiissjjii  BBuuddżżeettuu,,  FFiinnaannssóóww,,  

HHaannddlluu,,  UUssłłuugg,,  PPllaannoowwaanniiaa  ii  IInniiccjjaattyyww  GGoossppooddaarrcczzyycchh  AAggnniieesszzkkaa  BBuullaannddaa..  

    

OObbrraaddyy  sseessjjii  ooppuuśścciiłł  rraaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk  

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 13 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1133  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1166..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI 

REWIZYJNEJ NA 2019 ROK. 

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  zz  aauuttooppoopprraawwkkaammii  pprrzzeeddssttaawwiiłł  PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  KKoommiissjjii  

RReewwiizzyyjjnneejj  MMiirroossłłaaww  KKiillaannoowwsskkii..    

    

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 13 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1133  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1177..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI 

MIENIA KOMUNALNEGO, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO. 
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PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłł  PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  KKoommiissjjii  MMiieenniiaa  KKoommuunnaallnneeggoo,,  

GGoossppooddaarrkkii  MMiieesszzkkaanniioowweejj,,  OOcchhrroonnyy  PPrrzzeecciiwwppoożżaarroowweejj  ii  PPoorrzząąddkkuu  PPuubblliicczznneeggoo  ZZddzziissłłaaww  

MMiiłłuucchh..  

  

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 13 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1133  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1188..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI 

ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA.  
Projekt uchwały w tej sprawie z autopoprawkami przedstawił Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Krzysztof Rudnicki.  

  

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 13 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1133  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1199..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI 

OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I SPORTU. 

PPrroojjeekktt  uucchhwwaałłyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee  pprrzzeeddssttaawwiiłłaa  PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  KKoommiissjjii  OOśśwwiiaattyy,,  KKuullttuurryy,,  

ZZddrroowwiiaa,,  PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj  ii  SSppoorrttuu  JJuulliiaannnnaa  WWddoowwiiaakk..  

  

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 13 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1133  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..2200..  

WWOOLLNNEE  WWNNIIOOSSKKII  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa--ZZiieellnniiccaa  ppooiinnffoorrmmoowwaałłaa  oo  uuddzziiaallee  wwee  wwcczzoorraajjsszzyymm  ssppoottkkaanniiuu  

ww  WWoołłoowwiiee  zz  PPrreezzyyddeenntteemm  AAnnddrrzzeejjeemm  DDuuddąą..   

 

Ad.21. 

ZAKOŃCZENIE SESJI   
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz – zamykam posiedzenie 7 sesji rady Gminy 

Wińsko. 

 
Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Barbara Sagan 

 


