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Protokół nr 20/2020
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 29 stycznia 2020 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1220 zakończono o godz. 1320.
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, Głównego specjalistę ds.
księgowości panią Joannę Mikołajczyk, Kierownika Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji panią Monikę Myrdzio, pracowników urzędu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli;
1. Mateusz Chlebowski - Mecenas
2. Kamila Kozak
- Referent ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
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 XVII sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
5. Informacje i komunikaty.
6. Dyskusja sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR LII/388/2018 Rady Gminy Wińsko z
dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy
Wińsko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Wińsko w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka, dla
którego organem prowadzącym jest Gmina Wińsko oraz nadania mu statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za wywóz nieczystości płynnych na terenie
Gminy Wińsko.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie sesji Rady Gminy.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica wniosła o rozszerzenie porządku obrad o projekt
uchwały w sprawie przyznawania i wysokości diet należnych radnym (jako pkt. 15 do
porządku)
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie wprowadzenie
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyznawania i wysokości diet należnych
radnym
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za wnioskiem głosowało 14
radnych, wstrzymał się od głosowania 1 radny
Porządek obrad z poprawkami:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
5. Informacje i komunikaty.
6. Dyskusja sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR LII/388/2018 Rady Gminy Wińsko z
dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy
Wińsko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Wińsko w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka, dla
którego organem prowadzącym jest Gmina Wińsko oraz nadania mu statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za wywóz nieczystości płynnych na terenie
Gminy Wińsko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania i wysokości diet należnych radnym
16. Wolne wnioski.
17. 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 XVII 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 XVII sesji.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z XVII sesji głosowało 15
radnych (jednogłośnie)
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Ad.4
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XVIII SESJI.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poprosiła o wniesienie poprawki do
protokołu, w protokole jest data 19 stycznia a powinno być 19 grudnia. Przewodnicząca
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 XVIII sesji.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z XVIII sesji głosowało 15
radnych (jednogłośnie)
Ad.5
INFORMACJE I KOMUNIKATY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica przekazała; W minionym miesiącu została wdrożona
realizacja właściwie wszystkich uchwał podjętych wówczas, tak że ich realizacja trwa lub jest
zakończona. Odbyła się także jedna sesja nadzwyczajna w międzyczasie, ponieważ zaskoczył
nas termin załatwienia sprawy ale to się szczęśliwie w ostatni poniedziałek udało. Kolejne
działania w sprawie prowadzenia procedury zmiany powiatu z wołowskiego na lubiński
trwają. Powiat lubiński podjął stosowną uchwałę, przeprowadził konsultacje, konsultacje
wypadły pomyślnie, więc powstała kolejna stosowna uchwała intencyjna o woli przyjęcia
gminy Wińsko. Wczoraj Rada Powiatu wołowskiego podjęła uchwałę o przeprowadzeniu
takich konsultacji u nich, mają na to już mało czasu ale jeszcze wystarczająco. Jest to wymóg
ustawowy. Z kolejnych pozytywnych zdarzeń które nas spotkały, informacje jakie do nas
dotarły to to, że nasz wniosek na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej z PROW
czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich został pozytywnie rozpatrzony. Na 56 gmin
został najwyżej oceniony, czyli miał najwięcej punktów z całego Dolnego Śląska.
Przypomnę, że w jednym programowaniu, każdy podmiot, w naszym przypadku gmina, ma
prawo starać się o dwa miliony dofinansowania, w związku z tym że poprzednio
otrzymaliśmy blisko milion, ponad milion sto tysięcy, to teraz dostaliśmy niespełna
dziewięćset tysięcy, tak że to się zamyka w tym, że całą pulę jaką mogliśmy wykorzystać,
wykorzystamy. Dużo jest tam drobnych rzeczy, niewielkich odcinków ale takich które są
szczególnie kłopotliwe. Widzę sołtysa z Krzelowa wśród nas który jest bezpośrednio
zainteresowany, także jako pracownik tą sprawą, tak, odetniemy się od gminy Jemielno. Czyli
tam gdzie ponosimy największe koszty, największe straty na sieci, która nie jest naszą siecią.
Zostały także ogłoszone takie wyniki, takie rankingi, jak w tym programowaniu wypadliśmy
jeśli chodzi o fundusze zewnętrzne. Otóż najwięcej wniosków pozytywnie rozpatrzonych
złożyło miasto Wałbrzych jak podają media, ale najwyższe kwoty uzyskane z pozytywnie
rozpatrzonych wniosków uzyskała gmina Wińsko.
Także w tym miesiącu dotarła do nas wiadomość, że nasz wniosek do Lokalnej Grupy
Działania Kraina Łęgów Odrzańskich na dalszy rozwój turystyki i rekreacji w gminie Wińsko
związany z Odrą i z wodą został pozytywnie rozpatrzony i otrzymaliśmy dofinansowanie. To
jest ciąg dalszy prac związanych z naszym zalewem a także samą wsią Słup, bo będziemy
mogli przebudować i modernizować tak zwaną pastorówkę, czyli ten bardzo ciekawy obiekt
pusty obiekt w którym jest tylko mała świetliczka wiejska. W tej chwili będzie on poddany
takim gruntownym działaniom dzięki tym środkom, oczywiście przy udziale środków gminy,
będzie także przesieka, która pozwoli żeby rowerami i pieszo można się było w bezpieczny
sposób dostać nad zalew, czyli od ulicy Słonecznej przez odcinek należący do Lasów
Państwowych i do już naszej działki przy zalewie. Także kto samochodem ma już bezpieczny
dojazd od tej drogi na Słup, a też piesi i rowerzyści szczególnie gdy przyjdzie lato i
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dzieciaków się nie upilnuje i będą jechać rowerami, to żeby mogły sobie wjechać bezpiecznie
w ulicę Słoneczną i cały czas bezpieczną wąską ale przez to bezpieczną drogą dojechać nad
zalew. Zaczęły działać właściwie już wszystkie przebudowane i zbudowane świetlice a także
te którym jeszcze trochę brakuje ale już sporo zostało zrobione, dlatego przypominam i tu
korzystam z obecności państwa wszystkich i radnych i sołtysów, że obowiązuje regulamin,
regulamin użyczania i regulamin najmów. Wszystkie te regulaminy dobrze żebyście państwo
mieli przy sobie w domu jak ktoś o to pyta, także wzory umów i użyczenia i najmu zawsze
gdy wchodzi w grę jakakolwiek odpłatność od uczestnika danego wydarzenia, zawsze
wchodzi w grę wynajem a nie użyczenie. I też ważna kwestia, koła gospodyń wiejskich rosną
jak grzyby po deszczu ale ja mam wiedzę o trzech legalnych. Legalne koło gospodyń
wiejskich które chce korzystać na preferencyjnych zasadach z dostępu do świetlicy wiejskiej
czy też do obiektu który jest pod GOK ale pełni także funkcję świetlicy, muszą przynieść
stosowne dokumenty do pani Eli Kapnik do Rolnictwa i zawrzeć też stosowne porozumienie i
umowy z gminą. I nie wszystkie koła to zrobiły, te które zrobiły to wiedzą, że zrobiły, te które
nie zrobiły nie mają prawa korzystać z tych przywilejów które się kołom należą, i żeby nie
było takiej sytuacji, że ktoś będzie materialnie obciążany za to, że korzystał bezumownie z tej
świetlicy. Te umowy są potrzebne żeby wprowadzić ład w tym gospodarowaniu naszym
wspólnym mieniem i ponoszeniu kosztów za korzystanie z tego naszego wspólnego mienia.
Te same zasady dotyczą wszystkich, wszystkich sołectw, wszystkich kół gospodyń wiejskich
i wszystkich mieszkańców i nie mieszkańców którzy wynajmują nasze świetlice. Wchodzi w
życie, to jest coś co elektryzuje, denerwuje ale jak mieszkańcy posprawdzają ile jest poza
gminą Wińsko to się trochę uspokajają, ten nowy system, nowe zasady i nowe ceny za odpady
komunalne. Stąd wielki apel, że kto może pomóc nam w skutecznym poinformowaniu
mieszkańców to żeby to zrobił, o tych kompostownikach że są za to ulgi bo to są pozytywne
aspekty całej sprawy i o tym, że nie można zadeklarować niesegregowanych. Segregacja jest
obowiązkowa a horrendalna opłata wpisana do tej uchwały jest rodzajem kary za
niesegregację. To nie jest tak, że jestem bogaty to będę sobie płacił nawet tysiącami za
śmieci. Tak nie jest. Obowiązuje nas prawo jakie obowiązuje całą Polskę, w granicach tego
prawa możemy się poruszać, dlatego ważne żeby każdy wiedział, żeby nie było zdziwienia bo
jak się w pewnym momencie zbierze dług to robi się problem a jeżeli się sprawy utrzymuje na
bieżąco to zawsze można sobie z tym jakoś poradzić. Więc apeluję, tu jest z nami Paulina
Szkołut która się sprawą zajmuje, można do niej w tej chwili jeszcze wszystkie pytania i w
drodze powrotnej także wstąpić do urzędu. Także przepraszam, że oprócz sprawozdania
załatwiłam od razu swoje sprawy z sołtysami bo potem mogłaby mnie pani Przewodnicząca
na przykład nie dopuścić do głosu.
Ad.6.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtysi Dąbia Henryk Sawczyn zwrócił się o ustawienie lustra ze względu na niebezpieczny
wyjazd od strony Gryżyc i Budkowa i wymianę znaku ustąp pierwszeństwa przejazdu na
drodze gminnej.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Jeżeli lustro ma służyć tym którzy wyjeżdżają z
drogi gminnej to my to ustawiamy, jeżeli służy bezpieczeństwu tym którzy są na drodze
powiatowej ustawia powiat.
Wójt poprosiła o zapisanie tego wniosku by rozstrzygnąć bezpośrednio w Inwestycjach.
Zauważyła, że lustra nie są drogie a podnoszą bezpieczeństwo, jeżeli ich ustawienie będzie
zasadne my je postawimy, jeżeli będzie zasadne ale na drodze powiatowej, zwrócimy się do
powiatu.
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Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz przekazała że sesja będzie
wyglądała nieco inaczej poprosiła o przedstawienie sprawy przez Mecenasa.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Zmiana będzie dotyczyła przede wszystkim odczytywania
projektów uchwał, bo z racji tego że tego samego dnia odbywają się połączone komisje gdzie
projekty są odczytywane i szczegółowo omawiane, w związku z tym nie ma potrzeby żeby na
sesji powielać jeszcze raz tą pracę, tym bardziej że komisje są nagrywane i każdy tak
naprawdę może przyjść na komisje troszkę wcześniej tego samego dnia i zapoznać się z
dyskusją. Poza tym radni dostają też projekty uchwał wcześniej i mają możliwość
przeanalizowania ich. W związku z tym biorąc pod uwagę fakt, że żadne przepisy nie
przewidują obowiązku odczytywania treści uchwał które są podejmowane na sesji, to celem
usprawnienia pracy Rady, i w związku z tym co powiedziałem wcześniej, projekty nie będą
już teraz odczytywane, żeby nie powielać pracy, nie ma tutaj w tym zakresie żadnego
naruszenia. No i tak jest, tak jak tutaj pani Wójt słusznie zauważyła jest praktykowane w
innych samorządach, zresztą patrząc nawet wyżej w sejmie, też proceduje ustawy, bo przecież
nie są czytane od dechy do dechy, od tego są komisje żeby problemy omawiać i
wypracowywać wspólne stanowisko.
Ad. 7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY WIŃSKO NA
2020 ROK.
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 WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO.
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 ZMIANY UCHWAŁY NR LII/388/2018 RADY
GMINY WIŃSKO Z DNIA 31 STYCZNIA 2018 R. W SPRAWIE WSPÓLNEJ
OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WIŃSKO.
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.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZALICZENIA DRÓG DO KATEGORII DRÓG
GMINNYCH.
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.11.
PODJĘCIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTALENIA
SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W
SCHRONISKU DLA OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ W SCHRONISKU DLA OSÓB
BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI.
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 ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTALENIA
PLANU DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WIŃSKO W 2020 ROKU.
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.13.
PODJĘCIE UCHWAŁY ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE UTWORZENIA
PUBLICZNEGO ŻŁOBKA, DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST
GMINA WIŃSKO ORAZ NADANIA MU STATUTU.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz- poddała pod głosowanie projekt
uchwały w tej sprawie z autopoprawką
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W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)

Ad.14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA STAWKI ZA WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH NA TERENIE GMINY WIŃSKO.
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 PRZYZNAWANIA I WYSOKOŚCI DIET
NALEŻNYCH RADNYM
Głos zabrał radny Wojciech Medyński; Tak jak mówiłem w uchwale wprowadzono
możliwość odstąpienia od potrącenia diety, uważam że podstawowym obowiązkiem każdego
radnego jest uczestnictwo w sesjach, takie potracenia mają radnych mobilizować żeby w nich
uczestniczyli i wprowadzanie tu jakichkolwiek wyjątków jest bezzasadne. Co do wysokość i
podwyżki nie mam zdania. Uważam, że ta wysokość która jest do tej pory, jest dobra,
natomiast wiem, że zdanie innych może być inne, więc jestem przeciw.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Jako inicjatorka tej uchwały wyjaśnię raz jeszcze,
że do tej pory potrącać można było, można jeszcze za każdą nieobecność, ja zaproponowałam
wyłączenie sesji nadzwyczajnych, czyli tych które są organizowane ad hoc, przez to na
wniosek wójta lub grupy radnych, którą trudniej jest zaplanować bo jest poza
harmonogramem, jak i to komisji związanych z tą sesją. Co do wysokości diety, od 8 lat jest
stała, najniższa na Dolnym Śląsku, po podwyżce będzie nadal najniższa na Dolnym Śląsku,
oczywiście pobieranie diety nie jest obowiązkowe.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz; Panie radny, mam pytanie czy to jest
wniosek formalny, bo jeżeli pana wniosek jest formalny to musimy go przegłosować.
Radny Wojciech Medyński; Ja sformułowałem jakikolwiek wniosek?
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz; To był głos w dyskusji.
Radny Wojciech Medyński; Mam pytanie w kwestii formalnej do pana Mecenasa, w
uzasadnieniu zmiany formy prowadzenia posiedzenia...
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz; Ale to nie dotyczy tego projektu, w
wolnych wnioskach będziemy na ten temat rozmawiać.
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 14 radnych, przeciw głosował 1 radny
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę
przerwa 12.55-13.05
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Ad.16.
WOLNE WNIOSKI
Wójt Gminy Wińsko Jolanta Krysowata- Zielnica oraz Kierownik Referatu Edukacji, Kultury
Sportu i Promocji Pani Monika Myrdzio wręczyły 18 najzdolniejszym uczniom, stypendia
naukowe za najwyższe osiągnięcia, w ramach projektu pt. „Uczymy się dla siebie.
Nowoczesna edukacja w gminie Wińsko”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wysokość
stypendium to kwota 3000 zł. Rodzice oraz uczniowie zostali uhonorowani listami
gratulacyjnymi.
Ad.17.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz –zamykam posiedzenie 20 sesji Rady
Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

