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Protokół nr 9/2019
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 29 maja 2019 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1315 i zakończono o godz. 1445
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.
Nieobecny radny Henryk Sawczyn.
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, panią Zastępcę Wójta Bogusławę
Folkman, Zastępcę głównego księgowego panią Karolinę Katan, Sekretarz Gminy panią
Anetę Niewiarowską, Mecenasa pana Mateusza Chlebowskiego.
Ad.2
PRZYJĘCIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII i VIII 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018
dla Gminy Wińsko".
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Orzeszków)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Chwałkowice)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Piskorzyna)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Wińsko. (obręb Gryżyce)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich,
tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać
składane projekty oraz zasad ich promocji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Wińsko.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie sesji Rady Gminy.
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Radna Agnieszka Bartoszek wniosła o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wińsko.
(obręb Piskorzyna) do czasu konsultacji z mieszkańcami na zebraniu wiejskim.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wykreślenie z
porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Wińsko. (obręb Piskorzyna)
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem głosowało 7
radnych, przeciw głosowało 7 radnych
Wniosek nie został podjęty
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie przyjęcie
porządku obrad.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad
głosowało 10 radnych, przeciw głosował 1 radny, wstrzymało się od głosowania 3 radnych
Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z VII i VIII SESJI.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poinformowała, że protokoły były do
wglądu w biurze Rady Gminy, były wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z VII i VIII
sesji.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu z VII i
VIII sesji głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.4
INFORMACJE I KOMUNIKATY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica przekazała informacje nt. działań podejmowanych
w okresie międzysesyjnym. Przekazała między innymi; trwają wybory sołecki, skończą się
dopiero 21 czerwca. Jak do tej pory, w jednym sołectwie jest rezygnacja już po wyborze więc
będą powtórne. W jednym sołectwie będą powtórne ponieważ nie było minimalnego quorum i
dwa sołectwa zostały przesunięte na ostatni termin z powodu niedopasowania innych
terminów, tak żeby odpowiadały wszystkim uczestniczącym. Ja dotrzymując słowa,
uczestniczę we wszystkich wyborach sołeckich. Najlepsza okazja, bo jest to moment
największego zainteresowania mieszkańców żeby się z mieszkańcami spotkać, nie bo
kampania, nie bo o coś proszę, tylko żeby za głosy podziękować i zaprosić do dalszej
współpracy, omawiając jednocześnie najistotniejsze kwestie.
Z niepokojem w tym czasie obserwowałam i uczestniczyłam w problemach jakie objawiły
się, bo trudno powiedzieć żeby to była nowość, ale objawiły się czy zostały nazwane
liczbowo w Powiatowym Centrum Medycznym, a moje zaangażowanie w te problemy jest
wprost proporcjonalne do procentowego udziału gminy Wińsko w PCM, to jest 2 %. Bardziej
zajmuje mnie sytuacja naszego SP ZOZ a tam jest o niebo lepsza.
Otrzymaliśmy wóz strażacki, on się wyprodukuje gdzieś na jesień ale z radością odebrałam
informację i wraz z kolegami z Orzeszkowa promesę na wóz strażacki w możliwie
najlepszych proporcjach, bo przy minimalnym wymaganym wkładzie gminy, maksymalne
dofinansowanie instytucji publicznych zewnętrznych. To znaczy 200 tysięcy naszego
zaangażowania, 560 tysięcy zaangażowania środków zewnętrznych. Tak że koledzy
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burmistrzowie, wójtowie patrzyli na mnie z zazdrością bo takich gmin na Dolnym Śląsku
było zaledwie kilka, inni musieli dokładać znacznie więcej.
Tego samego dnia kiedy odbieraliśmy te promesy dotarła do nas wiadomość z Ministerstwa
Sportu, że otrzymaliśmy dofinansowanie na dwie OSY, czyli otwarte strefy aktywności, tym
razem dla Orzeszkowa, czyli tam samo gdzie wóz i dla Krzelowa. W ten sposób wszystkie
miejscowości po dwóch latach programu, które mają szkoły będą miały także otwarte strefy
aktywności, czyli będą służyły i szkołom i społeczności lokalnej, bo warunkiem jest że są
otwarte dla wszystkich od seniora do dziecka. Dla wszystkich pokoleń.
Zakończyliśmy roboty budowlane w GOSTiR czyli w starym domu kultury, natomiast
rozpoczął się drugi etap prac na tak zwanym stadionie. Przypomnę, że są to w 95% środki
zewnętrzne, 85% środki unijne, 10% środki Skarbu Państwa.
Remonty kilku świetlic naraz się dzieją, tych świetlic które nie załapały się na
dofinansowanie unijne a zgodnie z obietnicą powiedziałam, że zamykamy temat świetlic,
więc te prace trwają. Jeśli nie zamkniemy we wszystkich świetlicach w tym roku to najdalej
w przyszłym ale będzie, mam nadzieję że się powiedzie tak jak planujemy ze sprzedażami i
będzie można to wszystko zamknąć. Jak państwo jedziecie przez gminę, to widać na przykład
Piskorzyna, która od lat straszyła takim starym banerem powieszonym na oblazłej ścianie, jak
już w tej chwili wygląda i w środku dzieje się dużo dobrych rzeczy. Stryjno stoi na uboczu ale
kto zjedzie do środka to też widzi że jest elewacja. Dużo dobrego naraz. Jesteśmy że tak
powiem za połową.
Bardzo zaawansowane są prace przy przebudowie tych świetlic, które dostały dofinansowanie
unijne, budowy wyglądają słabo ale są bardzo zaawansowane, ponieważ czekamy, ten kto
wygrał przetarg czeka na te gotowe elementy, które mają przyjechać od producenta a cała
infrastruktura i wszystko co dookoła jest już gotowe. Trwa robienie parkingów, jest
zakupiona cała ta fotowoltaika wszystko co trzeba, po prostu produkcja tych konstrukcji się
przeciąga. Dlatego że tego co pod ziemią jakby nie widać, więc nie widać budynku, to ludzie
się boją że coś nie tak ze świetlicą. Nie, wszystko jest w porządku i wszystko dzieje się
zgodnie z terminami. Zresztą po stronie wykonawcy jest problem żeby było terminowo, bo to
on będzie płacił kary, jeśli się spóźni a nie my. Jak przeżyliśmy lata bez tych świetlic to parę
tygodni dłużej też nie zaszkodzi. Ale myślę, że tutaj przekroczeń terminów żadnych nie
będzie. Jednocześnie mamy dwie renowacje jak widać co myślę że też dobrze świadczy o
naszej gminie. Jednocześnie remontowane są dwa zabytki rejestrowe jakie mamy w samym
Wińsku, czyli cmentarz żydowski i kościół poewangelicki. Myślę że to taka trochę się zrobi
ikona wśród gminy, że tu się dzieją rzeczy bardzo rożne i wszędzie tam gdzie się uda.
Oczywiście remont kościoła jest po stronie parafii ale także my tutaj wszyscy którzy możemy
mieć jakikolwiek wpływ, jesteśmy aktywni i pozostańmy.
Odbył się piknik pod wieżą, dziękuję wszystkim obecnym, aukcja skarbów z pustostanów
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, konkurencja o miniaturę kościoła była taka, że
myślałam że za chwilę prawdziwy kościół się kupi za tę kwotę. Ale za tę część honorowo,
anegdotycznie powiem, że człowiek który ostatecznie wygrał, powiedział to ja proszę za te
pieniądze ten krzyżyk z lichtarzykiem a ten który był zaraz po mnie nich sobie tę miniaturę
kościoła weźmie. To było takie bardzo szlachetne. Odbyła się także jedna aukcja na odległość
przez telefon, pani Anna Morawiecka która licytowała figurkę Matki Boskiej z pustostanu,
odebrała ją dopiero w tym tygodniu, wtedy była za granicą dlatego nie mogła być osobiście.
To też pokazało zaangażowanie społeczności wokół sprawy remontu tej wieży, zresztą jest
wystawa w kościele Świętej Trójcy zdjęć z bliska, jak ona wygląda i co się dzieje z tymi
elementami które tam są, w jakim są strasznym stanie i jak bardzo są niebezpieczne także
gorąco polecam, żeby obejrzeć zobaczyć jak to jest ważne że nareszcie się to, etapami bo
etapami, ale jednak udaje.
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Uruchomiliśmy po przerwie i po modernizacji jeszcze nie całkowitej, ale już możemy używać
nasz punkt PSZOK. Zostały rozdane regulaminy, proszę nie nazywać tego ani składowiskiem
ani wysypiskiem, bo tak było traktowane, dlatego sporo nas kosztowało żeby to doprowadzić
do ładu, jest w pełni monitorowane w internecie i na kartach i na obwieszczeniach są dni,
godziny kiedy jest czynny. Gorąco odradzam próby podrzucania śmieci, ponieważ monitoring
działa nocą także. (…)
Zauważyliśmy wzmożone zainteresowanie przydomowymi oczyszczalniami ścieków. Myślę,
że fakt że podwyższyliśmy kwotę dofinansowania ma na to duży wpływ a także na to ma
duży wpływ, że skończyły się żarty, zaczęły się prawdziwe kontrole szczelności tego naszego
systemu. Stąd tu na tym polu także widzę bardzo duży ruch.
Zapraszam w imieniu własnym oraz obecnej tu kierownik GOPS Sabiny Baryluk i dyrektora
GOK oraz księdza proboszcza, tu na 1 czerwca wszyscy którzy mają dzieci albo takie
poczucie że powinni jakieś dzieci tutaj nam dowieść, mamy gminny Dzień Dziecka w
Gminnym Ośrodku Kultury, 1 czerwca od godziny 14.00 z bardzo ciekawym programem.
Ad.5.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Głos zabrał sołtys sołectwa Chwałkowice Wojciech Myrdzio; Chciałbym prosić żeby na
przyszłe wybory jak będą, żeby dostarczane zostały listy, obwieszczenia z kandydatami na
przykład. Ja nie dostałem nie wiem dlaczego. Z Baszyna też pani nie dostała. Nie były
wywieszone, ja sam za późno się zorientowałem że coś jest nie tak, to było w piątek po
południu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Były rozwożone do wszystkich sołectw przez
pracownika i wieszane bezpośrednio. Być może ktoś pozrywał.
Sołtys sołectwa Chwałkowice Wojciech Myrdzio; Nie widziałem żeby wisiały u nas.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Mogły być pozrywane. Pracownik do wszystkich
sołectw rozwoził i rozwieszał. Jeśli zostawił sołtysowi to zostawił, ale miał za zadanie
osobiście rozwiesić i na pewno były rozwieszone. To jest dziwne bo byli tam wszyscy
kandydaci a nie jakiś ulubiony czy nie ulubiony.
Sołtys sołectwa Chwałkowice Wojciech Myrdzio; Tej listy ogólnej nie było, nie wiadomo na
kogo szło się głosować.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Wprowadziliśmy i w tym tygodniu już są szkolenia
w szkołach aplikacje Wińska, gdzie każda taka informacja będzie docierała do każdego kto
ma komórkę. Idziemy w stronę współczesności a tu zakładam, że zostały po prostu może
złośliwie zdarte. Praktykowaliśmy bezpośrednio rozwieszanie przez pracownika, a tam gdzie
sołtys był chętny do pomocy i brał to brał, ale rozwieszaliśmy przede wszystkim sami. Ale na
pewno trzeba na to zwrócić bardziej uwagę, następne wybory za chwilę.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz; Chciałam nowo wybranym sołtysom
przekazać taką informację, że zawsze przed sesją pół godziny jest spotkanie z sołtysami, z
pracownikami urzędu gminy. Teraz chwilowo nie było tych spotkań ale myślę, że na koniec
czerwca jak już będą wszyscy sołtysi wybrani to pani Wójt będzie kontynuowała te spotkania.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jak najbardziej, zwłaszcza że często na przykład
weterynarz powiatowy ma coś do przekazania, pracownicy dotyczące rzeczy do przekazania
przez państwa czy za państwa pośrednictwem do mieszkańców. Teraz w momencie tych
wyborów i obniżonego bardzo zainteresowania w ogóle uspokojeniem się że tak powiem
nastrojów sesyjnych spowodowało to, że zainteresowanie ze strony sołtysów było mniejsze.
Ale na koniec czerwca, na ostatnią sesję ostatnią środę czerwca już zechcemy takie pół
godzinne spotkanie z państwem zrobić.
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Ad. 6. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO
NA 2019 ROK.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca głównego księgowego p. Karolina
Katan.
Głos zabrał radny Wojciech Medyński; Chciałbym jeszcze raz podziękować za zmiany w
zakresie podejścia do budowy drogi na cmentarz w Krzelowie. Bardzo dobrze że ta
inwestycja powstanie. Chciałbym się spytać w jakim terminie powstanie, przede wszystkim w
jakim terminie, i druga sprawa czy są prowadzone jakiekolwiek rozmowy w sprawie placu i
samego wejścia na cmentarz? Czy ta inwestycja dotyczy tylko i wyłącznie drogi?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Dotyczy drogi. Drogi gminnej, za środki gminne,
tak jak obiecałam w kampanii wyborczej wraz z kandydatem z mojej listy.
Radny Wojciech Medyński; A kiedy?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Jak się rozstrzygnie przetarg czy zapytanie
ofertowe. Zgodnie z procedurą. Jeżeli są środki to się wykonuje. Sezon już jest taki, że się
takie prace wykonuje.
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 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY 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 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Chwilowo salę obrad opuściła radna Agnieszka Bartoszek
Ad.8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA "OCENY ZASOBÓW POMOCY
SPOŁECZNEJ ZA ROK 2018 DLA GMINY WIŃSKO".
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej p. Sabina Baryluk.
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 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Ad.9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WIŃSKU ZA ROK 2018.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Na salę obrad powróciła radna Agnieszka Bartoszek
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 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO. (OBRĘB
ORZESZKÓW).
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 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO. (OBRĘB
CHWAŁKOWICE)
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 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY WIŃSKO. (OBRĘB
PISKORZYNA)
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca Wójta p. Bogusława Folkman.
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Głos zabrała radna Agnieszka Bartoszek; Pismo do przeczytania jest do tej uchwały od
mieszkańców gdzie są podpisy ponad pięćdziesiąt osób. Jeszcze raz chciałam radnym
powiedzieć, że mieszkańcy chcą tą działkę wykorzystać na cele swoje, mieszkańców,
rekreacyjne. Tam był kiedyś plac zabaw, teraz został przy czyszczeniu rowu było wszystko
wykarczowane, były głogi, są dostępne zdjęcia jak to wyglądało, teraz przy czyszczeniu rowu
zostało tam wszystko wywiezione, ale mieszkańcy pomimo tego że to tam jest wywiezione
chcą ten plac, bo ten plac jest bardzo ciekawym placem, dwupoziomowym. Jest to jedyna
działka gminna w naszej miejscowości powyżej 20 arów. Gdzie było usytuowane miniboisko
do piłki nożnej na dole, jeszcze są słupki do piłki siatkowej, boisko jest na górnej części placu
i proszę mieć na uwadze, że państwo są radnymi nie danych miejscowości tylko radnymi
gminnymi i wszystkich mieszkańców.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Przygotowujemy bardziej przyjazne miejsce dla tej
funkcji społecznej w Piskorzynie i zgoda na sprzedaż nie oznacza sprzedaży. Na pewno nie
podejmę się sprzedaży tej działki, jeśli nie zapewnię funkcjonalnej i bardziej bezpiecznej
działki dla mieszkańców. Działka ta o której zgodę na sprzedaż państwa proszę, przed laty
była wyczyszczona i urządzona, od lat była zapuszczona, zamieniła się w dzikie wysypisko
śmieci do którego nie dziwota, że został dorzucony muł z rowu. Jest miejscem
niebezpiecznym, niefunkcjonalnym w rozumieniu użyteczności publicznej dla dzieci, dla
młodzieży. Zgoda na sprzedaż nie oznacza sprzedaży, oznacza to, że mogę swobodnie działać
w celu zorganizowania lepiej przestrzeni publicznej w Piskorzynie.
Radna Agnieszka Bartoszek; Chciałam się odnieść do tego, że tam było śmietnisko. Otóż nie.
Mam zdjęcia, były robione przed wywiezieniem osadu z rowu, była tam łąka, jest tam łąka
oprócz tego zasypanego miejsca gdzie została zasypana przez mieszkańców kostka brukowa,
którą sami podłogę tak zwaną do występów zrobili, przywieźli piach, wszystko sami zrobili,
to zostało wszystko zasypane. Nawet nikt nie spytał. Dobrze, jeżeli będzie wola
mieszkańców, zebranie jest 18 czerwca, mają mieszkańcy możliwość się wypowiedzieć.
Teraz tą kostkę można było odzyskać, nawet gdyby była wola sprzedaży i chodnika kawałek
zrobić. Teraz jest osadem przywalona i połamanymi kręgami.
Radny Józef Kaczmarek; Proszę państwa, podzielam zdanie radnej, ona reprezentuje tą
miejscowość, skoro widzi że ma tutaj prawie sześćdziesiąt podpisów nie może inaczej
zareagować. Apeluję naprawdę do was, proszę wstrzymajmy się do zebrania wiejskiego.
Zebranie wiejskie będzie 18 czerwca, jeżeli mieszkańcy wyrażą zgodę żeby tę działkę
sprzedać, na następną sesję w czerwcu, na koniec czerwca wtenczas możemy zagłosować.
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 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 5 radnych
Dalsze obrady sesji prowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Agnieszka Karasińska
Ad.13.
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.
Chwilowo salę obrad opuściła Przewodnicząca Rady Regina Hukiewicz
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STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Wiceprzewodnicząca Rady Agnieszka Karsińska- poddała pod głosowanie projekt
uchwały w tej sprawie
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
Ad.14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE
NIERUCHOMOŚCI.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Zastępca Wójta p. Bogusława Folkman.
Zastępca Wójta p. Bogusława Folkman zwróciła się o wprowadzenie autopoprawki w §1 nr
działki zamiast 506 powinno być 350.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Wiceprzewodnicząca Rady Agnieszka Karsińska- poddała pod głosowanie projekt
uchwały w tej sprawie
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 13 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 9 radnych, wstrzymało się od głosowania 4 radnych
Ad.15.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD WNOSZENIA
INICJATYW OBYWATELSKICH, TWORZENIA KOMITETÓW TYCH
INICJATYW, WYMOGÓW FORMALNYCH, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ
SKŁADANE PROJEKTY ORAZ ZASAD ICH PROMOCJI.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
Na salę obrad powróciła Przewodnicząca Rady Regina Hukiewicz
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Wiceprzewodnicząca Rady Agnieszka Karsińska- poddała pod głosowanie projekt
uchwały w tej sprawie
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 14 radnych (jednogłośnie)
Ad.16.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZANIA
KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Wiceprzewodnicząca Rady Agnieszka Karsińska- poddała pod głosowanie projekt
uchwały w tej sprawie
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 13 radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny.
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Ad.17.
WOLNE WNIOSKI
Wiceprzewodnicząca Rady Agnieszka Karsińska odczytała; pismo skierowane przez Prezesa
Sądu Okręgowego we Wrocławiu dotyczące wyborów ławników na kadencję 2020-2023,
pismo skierowane przez mieszkańców wsi Piskorzyna dotyczące wycofania z planu sprzedaży
działki 595 położonej we wsi Piskorzyna, pismo skierowane przez prezes Stowarzyszenia
Wzgórz Wińskich dotyczące prośby o ponowne rozpatrzenie podania, obsługi księgowej
organizacji z terenu gminy.
Głos zabrał radny Józef Kaczmarek odnosząc się do pisma mieszkańców Piskorzyny; Pani
Przewodnicząca kiedy to pismo dotarło do pani, przed sesją, przed tym projektem?
Wiceprzewodnicząca Rady Agnieszka Karsińska; W trakcie sesji.
Radny Józef Kaczmarek; To było wskazane żeby pismo było odczytane podczas tego projektu
uchwały (...) Dlaczego nie zostało nam to przedstawione w czasie tego projektu.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Na sesji, na komisjach dyskutują radni. Była radna,
przedstawiała stanowisko swoich mieszkańców i poinformowała o tym piśmie.
Radny Józef Kaczmarek; To w takim razie w ogóle nie było odczytywać tego pisma. Jak to
pismo było przed sesją, popieram że to pismo powinno być nam przedstawione podczas
omawiania tego projektu uchwały.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Mogła to zrobić radna.
Radny Józef Kaczmarek; A teraz proszę państwa to jest musztarda po obiedzie,
przegłosowaliśmy, przeczytaliście nam to. Proszę powiedzieć pani przewodnicząca o co
chodzi z tym pismem, ma powstać jakiś, pani przewodnicząca Stachurska prosi żeby jakiś
punkt konsultacyjny, doradczy powstał w naszej gminie, żeby pomagał stowarzyszeniom?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie. Chce żeby gmina finansowała obsługę
księgową stowarzyszeń. To jest dla mnie niedopuszczalne, bo organizacje pozarządowe są jak
sama nazwa wskazuje pozarządowe i nikt żadna organizacja która pomaga organizacjom
pozarządowym nie odmawia udzielenia pomocy merytorycznej, ale jak słusznie pani w tym
piśmie zauważyła, żadna nie prowadzi księgowości, bo księgowość nie może być na koszt
władz, bo to już nie jest wtedy trzeci sektor, to już jest wtedy przybudówka do gminy. Jeżeli
gmina ma finansować księgową dla stowarzyszeń czyli w pełni kontroluje każdy grosz
stowarzyszenia. (...) To działalność społeczna i trzeba być gotowym na pewne poświęcenia
jeżeli chce się działać społecznie.
Radny Wojciech Medyński; W tej chwili nie działa na terenie gminy Wińsko żaden punkt
konsultacyjny?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie jestem organizacja pozarządową. Organizacje
pozarządowe to są organizacje osób z definicji które są bardziej aktywne niż inni. Jesteśmy w
Krainie Łęgów Odrzańskich, jest LGD
Radny Wojciech Medyński; Ja się pytam o punkt konsultacyjny
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Proszę pana, ja mogę odpowiedzieć czy jest
bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców za którą jestem odpowiedzialna, tak jest. Ale za
organizacje pozarządowe nie jesteśmy odpowiedzialni i w programie współpracy z
organizacjami pozarządowymi pewne rzeczy są nazwane po imieniu. Jest to uchwała
Radny Wojciech Medyński; Ja rozumiem, że nie jesteśmy odpowiedzialni za organizacje,
tylko pytam o stwierdzenie faktu, jest czy nie ma?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica; Nie wiem, bo być może wczoraj gdzieś powstał,
być może miesiąc temu, gdyby mi się mieli z tego opowiadać, przestaliby być pozarządowi.
Prawda jest po prostu taka, że burmistrz Wołowa wypowiedział, czy też jak się wygasiła nie
przedłużył, nie chcę używać słowa pozbył się, punktu od siebie ze swojego lokalu i teraz jest
poszukiwanie, nie lokalu, teraz jest poszukiwanie gminy która zapłaci pieniądze jednej pani,
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która by miała lokal jeszcze za darmo i prowadziła księgowość i doradztwo merytoryczne
organizacjom pozarządowym. No, gmina Wińsko tą gminą nie jest.
Radny Józef Kaczmarek; Rozumiem, że to było pismo tylko od tego jednego stowarzyszenia.
Wiceprzewodnicząca Rady Agnieszka Karsińska; Jest podpisane przez prezes Stowarzyszenia
Wzgórz Wińskich.
Radna Agnieszka Bartoszek; Panie Mecenasie ja ponawiam swoje pytanie czyli rozumiem, że
według procedury która jest możliwa mieszkańcom miejscowości Piskorzyna przysługuje
odwołanie do Wojewody, zaskarżenie, czy jest taka możliwość uchwały?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Nie ma takiego trybu zaskarżyć uchwały do Wojewody.
Wojewoda jest organem nadzoru i z urzędu podejmuje określone czynności w tym zakresie.
Radna Agnieszka Bartoszek; Dobrze, przysługuje mieszkańcom jednak odwołanie bo to jest
działalność Rady na szkodę mieszkańców, tych którzy się podpisali na tej liście.
Ad.18.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Wiceprzewodnicząca Rady Agnieszka Karsińska – wobec wyczerpania porządku dziennego
sesji zamykam obrady 9 sesji Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

