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Protokół nr 12/2019 

z sesji Rady Gminy w Wińsku 

odbytej w dniu 9 sierpnia 2019 roku 
 

Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz.8.30 i zakończono o godz.9:15 

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 Mirosław Kilanowski. 

 

Ad.1  

OTWARCIE SESJI 
Sesję otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko Regina Hukiewicz. 

Przewodnicząca Rady Gminy powitała biorących udział w sesji państwa radnych, panią Wójt 

Gminy Jolantę Krysowatą- Zielnicę,Zastępcę Wójta Panią Bogusławę Folkman,Panią Joannę 

Mikołajczyk-Głównego specjalistę do spraw księgowości budżetowej,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. Podjęcie uchwały zmieniająca  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

pomocyfinansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 

na realizację inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości 

Węgrzce. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Wińsko z 

Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp.z o. o. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu 

zbiorowego którego organizatorem jest Gmina Wińsko. 

7. Zakończenie sesji Rady Gminy. 

 

 

Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica wniosła o zmianę  porządku obrad ,w sprawie 

projektu uchwały transportu zbiorowego powinna się zamienić na  w sprawie wyrażenia woli 

zorganizowania transportu zbiorowego 

2 .Rozszerzenie porządku obrad o uchwałę w : 

sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego 

zarządu ustanowionego na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu ,Turystyki i Rekreacji w Wińsku 

na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wińsko. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wycofanie z 

porządku obrad projektuchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego 

transportu zbiorowego którego organizatorem jest Gmina Wińsko. 
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W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za wnioskiem głosowało 13 za 1 wstrzymała 

 

 

 

Przystąpienie do głosowania o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę 

sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego 

zarządu ustanowionego na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu ,Turystyki i Rekreacji w Wińsku 

na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wińsko. 

 

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

głosowało14 radnych(jednogłośnie). 

 

Przystąpienie do głosowania o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę 
 W sprawie wyrażenia woli zorganizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach 

komunikacyjnych  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie przyjęcie 

porządku obrad wraz z wniesionymi poprawkami. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem porządku obrad z poprawkami  

głosowało 14 radnych (jednogłośnie) 
 

Nowy porządek obrad 

 

1.Otwarcie sesji  

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad 

3.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 

realizację inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Węgrzce. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Wińsko z 

Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp.z o.o 

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zorganizowania publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych 

7.Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z 

tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu ,Turystyki i 

Rekreacji w Wińsku na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wińsko. 

8.Zakończenie sesji Rady Gminy 

 

Ad.3  

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 

na realizację inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości 

Węgrzce . 

Projekt Uchwały w tej sprawie przedstawiłaPani Joanna Mikołajczyk - główny 

specjalista do spraw księgowości budżetowej  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie uchwałę 
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W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 14 radnych, za uchwałą w tej sprawie 

głosowało14 radnych (jednogłośnie).  

 

Ad.4 

Podjęcieuchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2019 rok. 

Projekt uchwały w tej sprawie omawiała Pani Joanna Mikołajczyk -główny specjalista 

ds. .księgowości budżetowej. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie uchwałę 

 

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

głosowało14 radnych (jednogłośnie).  

 

Ad.5  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Wińsko z 

Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp.z o.o 

Projekt uchwały w tej sprawie omawiał Mecenas Mateusz Chlebowski 

 

Wystąpienie z PCM poprzez zbycie wszystkich udziałów będących własnością Gminy 

Wińsko. 

Zabrał głos radny Wojciech Medyński: Zawsze będzie  w większej części Gminy Wińsko 

wszystkim bliżej do Wołowa niż do jakichkolwiek innych miejsc,więc pozbywanie się 

udziałów a więc pozbywanie się możliwości mówienia o tym czego byśmy chcieli w PCM 

jest nierozsądne i szkodliwe .Nie kosztuje nas to dużo .Pani Wójt mówi  o tym ,że nie mamy 

za dużo do powiedzenia ,owszem ,mamy tyle do powiedzenia ile płacimy a  płacimy bardzo 

mało w porównaniu do innych gmin. Pewnie mielibyśmy więcej co nie znaczy ,że nie 

możemy mówić  powinniśmy mówić   bo Szpital w Wołowie nigdy nie był  szpitalem moich 

marzeń ,ale wiem od  ludzi ,starszych ludzi że im jest wygodniej leczyć się w Wołowie niż 

gdzieś tam  daleko,chociaż po to żeby ktoś z rodziny mógł ich odwiedzić. 

Usłyszeliśmy na komisjach ,że będziemy mogli z niego korzystać,owszem będziemy mogli z 

niego korzystać ,to jest prawda ,ale jeśli  my wystąpimy a w przyszłości ktoś się jeszcze 

zacznie wahać to tego szpitala po prostu  nie będzie. Więc nie do końca to jest prawda bo  

Rezygnując z wpływu na ten szpital nie mamy też wpływu na to czy szpital będzie czy nie. 

Niemamy żadnego wpływu .Jestem przeciwny. 

Wójt Jolanta Krysowata-Zielnica: 

Żeby nie było wprowadzenia pewnego oszustwa i kłamstwa w stosunku do naszych 

podatników naszych wyborców .Udział w spółce nie ma nic wspólnego z byciem objętym  

opieką danego  szpitala. Udział w spółce jest coraz droższy na ten moment za stare długi 

zeszłoroczne trzeba zapłacić 90 tys.a nie 26 i jeszcze kilkaset tysięcy w ciągu najbliższych 

kilkunastu mies.środki które teraz zbiera  spółka są potrzebne na to żeby przetrwała jeszcze 2 

miesiące bo i w ciągu tego roku kalendarzowego albo zmieni strukturę właścicielską albo 

przestanie istnieć i co do tego nikt dyskusji wśród wspólników nie mam .W związku z tym nie 

będziemy uprawiać demagogii za pieniądze podatników wolę utrzymać i rozwijać ośrodki 

zdrowia w Głębowicach ,Krzelowie i Wińsku niż spłacać długi PCM .I nie mamy żadnego 

wpływu mając ten głos właścicielski ,żadnego wpływu na zarządzanie i na sytuację tej spółki. 

Projekt uchwały ,który Państwu przedstawiłam jest efektem propozycji jaką dostałam i na 

piśmie i ustnie na ostatnim walnym zgromadzeniu i jest to na to odpowiedź.W związku z tym 

proszę nie uprawiać demagogii bo prawda jest zupełnie inna ,czyli taka jak powiedziałam .Na 

ten moment z kłamstwem nie będę dyskutować. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie uchwałę 

 

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

głosowało 8 radnych ,przeciw 4 wstrzymało się 2 

 

Ad 6. 

Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia woli zorganizowania publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych 

Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Pani Oliwia Hudomięt. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie uchwałę 

 

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

głosowało14 radnych (jednogłośnie).  

 

Ad.7 

Podjęcieuchwały w  sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 

z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu 

,Turystyki i Rekreacji w Wińsku na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 

Wińsko.Projekt uchwały w tej sprawie  omówiła Zastępca Wójta Pani Bogusława 

Folkman. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie uchwałę 

 

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

głosowało14 radnych (jednogłośnie).  

 

 

Ad.8 

ZAKOŃCZENIE SESJI  
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz; wobec wyczerpania porządku dziennego 

sesji  zamykam obrady 12 sesji Rady Gminy Wińsko. 

 
Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Monika Ikoniak 

 


