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Protokół nr 21/2020
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 26 lutego 2020 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1250 zakończono o godz. 1430.
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, panią Anetę Niewiarowską
Sekretarz Gminy, Głównego specjalistę ds. księgowości panią Joannę Mikołajczyk, Mecenasa
pana Mateusza Chlebowskiego.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli;
1. Paulina Rudnicka
- Inspektor ds. funduszu sołeckiego i infrastruktury technicznej
2. Paulina Szkołut
- Młodszy referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
3. Ryszard Procyszyn - Inspektor
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 XIX sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XX 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 przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Stryjno położonej
w gminie Wińsko.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kozowo
położonej w gminie Wińsko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie programu zapobiegającego bezdomności zwierząt oraz
opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Wińsko w 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się
na terenie Gminy Wińsko w ramach repatriacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wyłączenia Gminy Wińsko
z terytorium powiatu wołowskiego z jednoczesnym włączeniem Gminy Wińsko do
powiatu lubińskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Handlu,
Usług, Planowania i Inicjatyw Gospodarczych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Sportu.
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16. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Mienia Komunalnego,
Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poddała pod głosowanie przyjęcie
porządku obrad.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.3
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XIX 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 XIX sesji.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z XIX sesji głosowało 15
radnych (jednogłośnie)
Ad.4
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XX 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 XX sesji.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z XX sesji głosowało 15
radnych (jednogłośnie)
Ad.5
INFORMACJE I KOMUNIKATY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica przekazała, że może je przekazać teraz albo w
wolnych wnioskach.
Ad.6.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtys Przyborowa Maciej Kiałka przekazał, że po ostatniej wichurze, w klonowej alei jest
dużo połamanych konarów. Mieszkańcy je pozbierali, jednak niektóre zawiesiły się na
drzewie, sołtys poprosił o ich usunięcie przez strażaków. Zgłosił problem z byłymi
budynkami popegeerowskimi, z obory spadło sporo dachówek, część gąsiorów zawiesiło się
na drutach od piorunochronów, stwarzają zagrożenie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica odpowiedziała; Taką sytuację możemy spokojnie
nazwać kryzysową i Kamila Kozak zajmuje się tym w urzędzie gminy, te sprawy zostaną jej
przekazane. W przyszłości można bezpośrednio, jeżeli zależy nam na czasie, można
bezpośrednio z nią się kontaktować, wtedy ona także koordynuje prace OSP a w tej sytuacji
to rzeczywiście należałoby się pospieszyć, tak że niewątpliwie uruchomimy to bez zbędnej
zwłoki. Jeśli chodzi o ten teren po PGR, jest własnością KOWR-u więc też natychmiast
mailowo i telefonicznie poinformujemy KOWR, żeby się tym zajęli, bo my nawet nie mamy
prawa. Chyba że podejmiemy takie działania na obcym terenie na własne ryzyko, będziemy
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ich obciążać a jednak z KOWR współpraca jest dość przyzwoita teraz, tak że wolałabym to
załatwić jednak tak. Dziękuję za zwrócenie uwagi, domyślam się że te konary które spadły to
się przydają w domowych piecach i bardzo dobrze, przynajmniej zostały posprzątane, a te
które wiszą to już jest rzeczywiście pewien koszt, chyba że wesprze nas OSP, że wystarczy to
co umie i ma w posiadaniu w sprzęcie OSP.
Następnie Wójt przekazała informacje nt. tego co wydarzyło się w ciągu ostatniego miesiąca
międzysesyjnego; Gmina Wińsko tym razem, po raz pierwszy, odpowiedziała pozytywnie na
zapytanie Urzędu Marszałkowskiego o ewentualną możliwość organizacji Dożynek
Wojewódzkich, wspólnie z KOWR nad zalewem, tam gdzie i tak mają być dożynki, bo mają
być to dożynki gminne. Na przełomie lutego i marca będzie u nas komisja, która będzie
sprawdzała czy jesteśmy w stanie współorganizować, czy u nas będzie mogło się takie święto
odbyć. Już zgłosiło się kilka gmin, jest konkurencja, zobaczymy, jeśli się uda to będzie to
bardzo myślę duży wysiłek, ale też piękna promocja dla naszej gminy i dla naszego zalewu, i
dla tych naszych trzech wioseczek, które są wokół zalewu. Przypomnę, że Słup otrzymał
kolejne dofinansowanie i że będziemy przeprowadzać przebudowę, adaptację tzw.
pastorówki, nie widzę dzisiaj pani sołtys, ale zawsze mi wypomina; a w pierwszej kampanii
mówiła pani że tu będzie belweder, taki dom dla gości gminy. No będzie belweder, proszę
pani sołtys to przekazać.
Uruchomiliśmy także procedurę badań archeologicznych w ścisłym centrum tzw. strefie A,
rynek, plac Wolności, będą prowadzone nieinwazyjne najpierw badania, tzn. takimi
urządzeniami, które bez wykopalisk sprawdzają co jest, co było, gdzie są fundamenty ratusza,
kamienic których już nie ma itd. Powstanie taka symulacja i gotowa informacja, czy jest po co
kopać, czy są fundamenty, czy są piwnice, czy jest coś w tych piwnicach, jak też ten rynek
mógłby wyglądać gdyby go zacząć odbudowywać i przywracać mu dawną świetność.
Uruchomiliśmy także kolejne wątki współpracy z powiatem lubińskim. Otóż zgłosiłam taką
możliwość, ponieważ za Odrą odbywa się duża akcja społeczna w sprawie organizowania
rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych, tu błyskawicznie był kontakt z
ich strony. Oglądali nieruchomości, miejsca w których taka rodzina mogłaby zamieszkać.
Szczegóły będą w najbliższym wydaniu „Wiadomości lubińskich”. Spotkałam się także z
PKS Lubin, to jest kolejna firma zainteresowana organizowaniem przewozów drogą krajową
przez całą gminę Wińsko, z jednym przystankiem w Ścinawie i dwoma w Lubinie. Tutaj
niestety to że jesteśmy w różnych powiatach wymusza na nas określoną procedurę i jest ona
utrudniona a czasami czyni takie przewozy niemożliwymi, ale jest dobra wola wszystkich
stron więc zakładam, że będzie to możliwe. Zwłaszcza, że w przyszłym roku jedna ze szkół
zawodowych w Lubinie, uruchamia bardzo ciekawe dla naszej młodzieży myślę, klasy
związane z budownictwem ale z wykańczaniem, z montażem, z takimi rzeczami w zawodach,
które mają i zawsze będą miały wzięcie.
Spotkałam się także z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ jest kilka
takich wątków wspólnych, które należałoby wyjaśnić i popchnąć inwestycje związane z drogą
krajową i z odchodzącymi od niej drogami, tak gminnymi jak powiatowymi. I tu jest
wszystko na dobrej drodze, bo już przedstawiciel dróg krajowych był na naszym terenie i
podejmuje konkretne kroki.
Trawa urządzanie tego co już chcielibyśmy z tego w pełni korzystać, no ale prawo zamówień
publicznych, przetargi, odwołania, więc trwa to trochę dłużej, już jest właściwie na końcówce
urządzanie starego domu kultury czyli GOSTiR i Centrum Aktywności Mieszkańców. Do
końca tego tygodnia mam nadzieję będzie urządzony żłobek w małej szkole, trwają prace, kto
przechodzi tamtędy ten wie, przy utwardzaniu miejsc postojowych, chodniczku bo przy tej
pogodzie to po prostu jest takie błoto, że tam nawet nie byłoby jak wejść ani wjechać, także w
terminie powinniśmy ten żłobek udostępnić, a później uroczyście otworzyć albo na odwrót,
zobaczymy jak się poukłada. Wszystkim zaniepokojonym stanem ulicy tej przy której jest
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mała szkoła, przy ulicy Szkolnej to uświadomię, że w domu jak sprzątamy najpierw ścieramy
ze stołu a potem myjemy podłogę, tak samo jest tutaj. Droga jest w strasznym stanie. Była
przekopywana wiele razy, bo światłowód, bo wodociąg, kanalizacja, ciężki sprzęt właśnie na
parking, na te przebudowy, budowy, więc w tej chwili jest, będzie czy już jest w trakcie
takiego łatania, bo żeby ją porządnie wyremontować musimy jeszcze poczekać. Producenci
jeszcze nie produkują masy, którą można tą drogę porządnie naprawić. Ale da się dojść,
będzie się mogło dojść do tego żłobka w miarę godziwy sposób, a jak tylko będzie to możliwe
droga będzie wyremontowana.
Jest teraz organizowanych bardzo wiele ważnych konferencji w związku z tym, że kończą się
jedne programy unijne i krajowe i zaczynają się nowe. W związku z tym mamy dużo
wiadomości i dobrych i złych, i strasznych i ciekawych, związanych zarówno z RPO, PROW
jak i programami rządowymi. Żadna z tych informacji nie jest jeszcze 100% pewna, a więc
nie będę się nimi z państwem dzielić, niemniej kosztuje to nas dużo wypraw, wycieczek na
różne konferencje i spotkania z tymi osobami, które będą o tych środkach decydować.
Odbyło się też, uważam ferie za bardzo udane, bo i stowarzyszenie przy szkole w Wińsku
zorganizowało takie warsztaty tzn. umożliwiło z projektu wyjazd grupie młodzieży na
warsztaty dziennikarskie do Radia Wrocław, będą później kontynuować warsztaty pisania,
fotografii, tworzyć taki swój kanał you tube. GOSTiR organizował bezpłatne zajęcia,
półkolonie, wspólnie z parafią turniej sportowy służby liturgicznej, służby ołtarza. Gminny
Ośrodek Kultury bardzo ciekawe zajęcia i na miejscu, i wyjazdy, i na lodowisko, i do kina, i
do kręgielni. Ale także niektóre sołectwa pięknie wykorzystały swoje nowe lub odnowione
świetlice i tutaj na czoło wysuwają się Białawy Wielkie. Gratuluję, codziennie jakieś zajęcia,
dyżurne mamy tyle dzieci pilnowały i to były wszystkie zajęcia bez komórek, żadne dziecko
nie miało komórki w łapie, w związku z tym to można powiedzieć największy sukces, kiedy
w czasie wolnym dzieci i tak mają ręce zajęte, że nie mają kiedy klikać.
Ostatnia z takich miłych ale drobnych rzeczy to wczorajsze spotkanie grupy z Wińska, byli to
seniorzy, e-seniorzy a także przedstawiciele działaczy kultury i sportu z wojewodą
dolnośląskim, na obchodach dnia współpracy międzypokoleniowej, więc połączone
oczywiście z wycieczką, ze zwiedzaniem okolic Urzędu Wojewódzkiego, samego urzędu,
Odry, tego co można było zobaczyć wokół i bardzo piękne wrażenia. Myślę, że jest to jeden z
pomysłów także dla sołtysów i na fundusz sołecki, żeby organizować wycieczki, one nie
muszą być daleko ale do miejsc które się bardzo zmieniły w ciągu ostatnich lat, które są
bardzo piękne, ciekawe i które warto żeby ludzie którzy całe życie ciężko pracują, gdzieś
kręcą się wokół tych swoich gospodarstw, dzieci, później wnuków, żeby zobaczyli jak
zmienia się Polska na podstawie naszego miasta wojewódzkiego. Żeby nie lecieli do lekarza
czy na zakupy, tylko żeby mogli po prostu się po tych pięknych miejscach przejść.
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)
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Ad.8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA SOŁECKIEJ STRATEGII
ROZWOJU WSI STRYJNO POŁOŻONEJ W GMINIE 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 PRZYJĘCIA SOŁECKIEJ STRATEGII
ROZWOJU WSI KOZOWO POŁOŻONEJ W GMINIE 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.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU ZAPOBIEGAJĄCEGO
BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT
ORAZ
OPIEKI
NAD
ZWIERZĘTAMI
BEZDOMNYMI NA TERENIE GMINY WIŃSKO W 2020 R.
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 W SPRAWIE ZAPROSZENIA RODZINY POLSKIEGO
POCHODZENIA DO OSIEDLENIA SIĘ NA TERENIE GMINY WIŃSKO W
RAMACH REPATRIACJI.
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 WYRAŻENIA OPINII W PRZEDMIOCIE
WYŁĄCZENIA GMINY WIŃSKO Z TERYTORIUM POWIATU WOŁOWSKIEGO
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Z JEDNOCZESNYM
LUBIŃSKIEGO.
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Głos zabrał radny Jacek Kubiński, zwrócił się o odczytanie uzasadnienia projektu uchwały
ponieważ nie było odczytane na posiedzeniu komisji.
Sekretarz Gminy Aneta Niewiarowska odczytała uzasadnienie projektu uchwały. Zgłosiła
autopoprawkę w miejscowości Moczydlnica Klasztorna unieważniono wynik konsultacji.
Głos zabrała radna Agnieszka Bartoszek; Chciałabym, jeżeli został unieważniony wynik
konsultacji, chciałabym wiedzieć jaki był wynik?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Został unieważniony wynik, ponieważ konsultacje
zostały przeprowadzone prawidłowo, a żenujące zachowanie i oszustwa przy wypełnianiu
kart spowodowały, że bez względu na to jaki był ten wynik, to został on unieważniony. Po
prostu. Ponieważ dwie młode osoby wydzierały karty starszym osobom, wypełniały za nie,
przekrzykiwały się, biegały, to było żałosne. Na pytanie czy przeprowadzić te konsultacje
jeszcze raz, ludzie powiedzieli, że nie, ale chętnie się z panią w tej sprawie spotkamy i odbyło
się takie zebranie, jest pan sołtys? Odbyło się takie zebranie, dość liczne ale już uchwała
państwa nie przewidywała powtórnego głosowania, w związku z tym nie było głosowania
tylko była rozmowa na ten temat. W związku z tym wynik, ja pani nawet nie potrafię w tej
chwili powiedzieć jaki był, bo bez względu na to czy byłoby to procentowo za, czy
procentowo przeciw, po prostu wynik został unieważniony a konsultacje przeprowadzone.
Radna Agnieszka Bartoszek; W uzasadnieniu pisze; poprzez konsultacje mieszkańcy gminy
Wińsko nie wyrazili woli w zakresie przeprowadzenia konsultacji w formie referendum
lokalnego. Pofatygowałam się, mam pytanie do radnych bo to jest uchwała Rady Gminy,
pofatygowałam się, mam znajomych w wielu miejscowościach i podzwoniłam czy byli na
wyborach sołtysa w których były też przeprowadzane konsultacje. Baszyn, Rudawa,
Domanice, Chwałkowice, Krzelów, na kilkunastu tych, te spotkania były też nagrywane,
między innymi też w Piskorzynie, Stryjno, dużo miejscowości obdzwoniłam, na żadnych
konsultacjach w tych miejscowościach nic takiego nie było. Nie wyrazili mieszkańcy woli
swojej przez głosowanie, czy nie wiem, czy w postaci karty do takiego wyrażenia swojego
zdania, nie było w ogóle takiego zapytania.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Uchwała nie przewidywała takiego zapytania, takiej
karty, to po pierwsze. Po drugie, wybór metody konsultacji został zawarty w uchwale i taką
metodą posłużyliśmy się jaka była zawarta w uchwale. Były pytania czy musi być
referendum, jeżeli będzie musiało być, jeżeli będzie, że tak powiem zamęt informacyjny,
jeżeli nie będzie wyraźnego wyniku, to jest to rzecz o którą zawsze samorząd może sięgnąć
ale nie musi, bo konsultacje mogą się odbywać w każdej formie dozwolonej prawem, jaka jest
później przez prawo lokalne zatwierdzona. W związku z tym, to zdanie jako uzupełnienie
rozmowy z mieszkańcami, bo pani twierdzi że do wielu sołectw dzwoniła, a ja byłam na
wszystkich zebraniach i wszystkie zebrania prowadziłam, w związku z tym wymogu
konsultacji nie było, a opinia czy muszą być konsultacje, nie, nie muszą chyba że się okaże,
że są niezbędne z jakiś innych przyczyn, przepraszam referendum. Że są niezbędne z jakiś
innych przyczyn. Wiec jest to zdanie uzupełniające wynik, opis, opinię, konsultacji ale nie
było nawet potrzeby głosowania w sprawie czy ludzie chcą referendum czy nie, tego uchwała
nie zawierała.
Radna Agnieszka Bartoszek; Pani Wójt, to nie jest zdanie uzupełniające, to jest wyraźnie
napisane, że mieszkańcy nie wyrazili woli, dlatego moje pytanie brzmiało w jaki sposób nie
wyrazili? Głosując, nie wiem podnosząc rękę w formie głosowania czy w formie karty, jeżeli
nie wyrazili? Bo jeżeli (...) Pan Orłowski nawet był w Piskorzynie i nagrywał
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Czy państwa uchwała, państwa uchwała którą
przegłosowaliście, zawiera konieczność przeprowadzenia referendum lub zapytania
mieszkańców czy chcą referendum? Zawiera czy nie? To państwo uchwaliliście to prawo.
Zawiera czy nie zawiera, pani przewodnicząca? Nie zawiera, dziękuję.
Radny Józef Kaczmarek; I właśnie kochani moi radni, 27 lutego rok temu było mówione, że
zwieńczeniem tych wszystkich, nie wiem czy były konsultacje, czy to pani Wójt były tylko
opinie mieszkańców, miało być referendum ogólnogminne. Prosiliśmy o to, i co żeście proszę
państwa zrobili? że nie. Koleżanka wypowiedziała się, że nic nie stoi na przeszkodzie, jest
zapisane żeby odbyło się referendum. A teraz, nie wiem ta opinia, bo to jest wyrażenie opinii
to nie jest uchwała, że w ogóle nie było woli ze strony mieszkańców, żeby odbyło się
referendum, pani Wójt ja jestem mieszkańcem. Ja cały czas wyrażałem, żeby było jednak to
referendum.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Już jedno pan chciał i pan jedno już przeprowadził.
Do biura rady się zwracam, czy wpłynął jakikolwiek wniosek o przeprowadzenie referendum
w tej sprawie?
Inspektor Barbara Sagan: Nie.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Nie było żadnego wniosku o referendum w tej
sprawie. Żaden mieszkaniec nie wyraził więc prawnej woli przeprowadzenia referendum w
tej sprawie.
Radny Józef Kaczmarek; Dobrze, to znaczy teraz rozumiem nie jest zamknięta sprawa, w
każdej chwili mieszkaniec może taką wolę, panie mecenasie i może się odbyć referendum,
tak?
Mecenas Mateusz Chlebowski; W tej chwili już jest za późno.
Radny Józef Kaczmarek; A to jest opinia.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Jeżeli wyrażamy opinię w tym momencie i po opinii miałoby
być referendum przeprowadzone to troszeczkę bezprzedmiotowe. Powiat jeden czy drugi też
takiego referendum nie zrobił. I podobnie jest to konsultowane w jednym i drugim powiecie.
Radny Józef Kaczmarek; To znaczy tak, że tutaj w takim razie, że się referendum nie odbyło
to jest wina tej uchwały Rady Gminy, Tak?
Radna Agnieszka Bartoszek; Radnych którzy podjęli.
Radny Józef Kaczmarek; Tak panie mecenasie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Dlaczego pan używa słowa wina? Ja mam pytanie,
dlaczego powiat wołowski nie przeprowadził referendum?
Radny Józef Kaczmarek; Mieszkańcy mojego okręgu wyborczego zadawali pani pytanie jak
były te, właśnie nie wiem czy to były konsultacje, czy to były wnioski, pani mówiła jest
zapisane, jaka będzie opinia, pani powiedział wtedy zastanowię się czy zrobić to referendum,
te konsultacje. Proszę państwa i teraz się okazuje, że pani Wójt wybiela się i wszystko zrzuca
na Radę Gminy, że Rada Gminy, ostrzegaliśmy, 27 lutego rok temu zagłosowała za tym, że
wystarczą konsultacje. Otóż proszę państwa, jestem też radnym tej gminy, tego powiatu i ja
wnioskowałem cały czas, żeby odbyło się referendum.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Panie radny, chciałbym zauważyć, że Rada Gminy jest
organem kolegialnym i w tym zakresie decyduje większość. Więc tutaj nie może pan się
wypowiadać za Radę jako całość tylko jest to pana zdanie i zarzucanie tutaj w tym zakresie
Radzie Gminy jako organowi winy, no jest tylko pana opinią w tym zakresie i tutaj jest zbyt
daleko posunięte żeby mówić, że to jest wina Rady. Jeżeli w uchwale Rady Gminy większość
postanowiła że będą konsultacje, nie wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie referendum
w tym zakresie, to musimy się ze względu na upływające też terminy tego trzymać. Tym
bardziej, że w tak ważkiej sprawie, dotyczącej bezpośrednio dwóch powiatów, można
powiedzieć bardziej powiatu wołowskiego, tam też takie referendum nie zostanie
przeprowadzone, też będą konsultacje w podobnej formie, czyli tutaj radni z dwóch powiatów
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uznali, że taka forma jest wystarczająca. I tutaj każdy przecież mógł wziąć udział w tych
konsultacjach, nie była to jakaś wiedza tajemna. W związku z tym organizowanie bardzo
kosztownego referendum, które miałoby potwierdzić coś co już zostało stwierdzone w ramach
konsultacji, jest zbędnym wydatkiem w tym zakresie.
Radna Beata Jaworska; To dlaczego nie odstąpimy od takiego projektu uchwały, jeśli państwo
uważacie, że te wyniki są miarodajne. Dzisiaj popatrzcie, na 42 sołtysów zainteresowanych
projektem uchwały, zostało 9 bo tylu zdążyłam naliczyć. Takie samo zainteresowanie było
podczas konsultacji społecznych, a w Lubinie to już po prostu na tylu mieszkańców powiatu
424 głosy nie są miarodajne, więc może jest powód do tego żeby się zastanowić, że skoro nie
interesuje mieszkańców gminy, powiatu wołowskiego, lubińskiego, nie ważne, wyjście naszej
gminy to może odstąpmy.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; To jest tak, jak mi się nie podoba uchwała, to
weźmy podejmijmy inną, tak? No nie na tym polega samorząd, to po pierwsze. Po drugie
odbyły się 42 zebrania, połączone były z wyborami sołeckimi bo tradycyjnie są to
najliczniejsze zebrania. Niemniej, jeśli ktoś nie mógł być a sprawa go interesuje, bo jeśli go
nie interesuje to znaczy, że ma głos wstrzymany albo sprawę traktuje walkowerem, jeżeli
kogoś interesuje a nie może być w Rajczynie to może skoczyć do Krzelowa i być dopisanym
do listy czy do Wińska, bo głosowanie na kartach konsultacyjnych odbywało się niezależnie
od głosowania na sołtysa i radę sołecką. Tak solidnych konsultacji jak 42 zebrania w
sołectwach podejrzewam, że w żadnej sprawie od lat nie organizowano na Dolnym Śląsku a
może i dalej. Ja rozumiem, że poczucie rozgoryczenia powoduje, że chcecie państwo zacząć
procedurę od początku i ruszyć z nową machiną propagandową. Ja bardzo chętnie na zarzuty,
na kłamstwa, oszczerstwa rozprowadzane przez kilka osób w gminie odpowiem. Odpowiem
publicznie, a osoby które je rozprowadzają, ja mogę się z nimi spotkać i w sądzie i będę na
tym stanowisku stała, bo jeżeli oburzony jest ktoś kto nie wiem 70% było za, 60% było za, to
radziłabym jednak patrzeć na te wyniki i patrzeć na to kogo się reprezentuje. Tu za wyjątkiem
jednego radnego wzbudza to moje zdziwienie no bo pierwsze Wyszęcice 75,86% za
przejściem. Były to wyjątkowo solidnie przeprowadzone konsultacje społeczne. Lubin zrobił
to w inny sposób, przez tydzień kto chciał miał wszelkie warunki żeby zagłosować, komisja
była mieszana, nie było mowy o oszustwach. Wołów przespał trzy miesiące i nie prawdą jest
to co mówi pan starosta Dziarski, że skoro on był nieobecny, to nie można było tego ogłosić.
Zarząd powiatu działał, on był nieobecny tylko przez część tego czasu, zarząd powiatu
działał, podejmował wszystkie ważne decyzje, powiat funkcjonował, czy pan starosta był
obecny czy pan starosta był na zwolnieniu lekarskim. Zresztą w czasie wizyty zarządu
wołowskiego w Lubinie, to tamta strona przypominała o konieczności przeprowadzenia tych
konsultacji, a oni przegapili te terminy albo nie wiem jak to jeszcze nazwać i w tej chwili
udają, że nic się nie stało i państwo w tym momencie nie służycie gminie Wińsko tylko
służycie zarządowi powiatu wołowskiego, żeby dać mu szansę na przywrócenie terminu
przeprowadzenia konsultacji przez nich. Otóż nie, my służymy gminie Wińsko a nie
powiatowi wołowskiemu. Powiatowi wołowskiemu niech służą radni powiatu wołowskiego.
Radny Wojciech Medyński: Mam kilka pytań, pierwsze jest takie typowo techniczne,
pierwsze pytanie do pana mecenasa, to bardzo drogie referendum to jest ile, kila tysięcy,
kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; W 17 -tym roku kosztowało 16.000, to jest pytanie
do mnie bo ja musiałam podpisywać te faktury.
Radny Wojciech Medyński; Dziękuję, następne pytanie. Znane są nam korzyści, które
przyniesie przyłączenie gminy Wińsko do powiatu lubińskiego, właściwie to Lubinowi, no
redukcja janosikowego, większe środki na szkoły z odpisu z podatków, natomiast w każdym
bądź razie pomożemy w rozwiązywaniu Lubinowi kilku jego problemów. Mam nadzieję, że
nie śmieciowego, bo taki też mają.
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Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; I tu za chwilę dociągnie pan do punktu w którym ja
pana poproszę skąd ma pan taką informację o problemie śmieciowym i z tą osobą się
spotkamy w sądzie. Po pierwsze nie mieliście państwo żadnych pytań na komisjach,
dlaczego? Bo nie było transmisji. Czy wam chodzi o to żeby służyć społeczności, czy o to
żeby pogwiazdorzyć przed kamerami? To jest dla mnie bardzo żałosne, że nie było żadnej, bo
te same pytania nawet gdyby padły na komisjach, to teraz mogły być uzasadnione. Państwo
na komisjach nie mieliście żadnych pytań, czyli wiedzieliście wszystko, teraz udajecie, że nie
wiecie nic. Jeżeli ktokolwiek rozprowadza plotki o tym, że Lubin nas chce bo mu się śmieci
nie mieszczą, to znaczy że tak bardzo pogardza społecznością gminy Wińsko. Jak bardzo
trzeba pogardzać społecznością, żeby jej powiedzieć, nie zasługujecie na nic tylko na
śmietnik, tylko w tym jesteście atrakcyjni. Otóż, po pierwsze, od żadnego powiatu nie zależy
gdzie powstanie RIPOK, bo nie istnieją już wysypiska śmieci, nas obsługuje RIPOK w
powiecie górowskim. Nigdy nie było, nie ma i nie będzie żadnych rozmów między powiatem
lubińskim a gminą Wińsko dotyczącą jakichkolwiek śmieci, wysypisk czy RIPOK-ów. Nie
było, nie ma i nie będzie. Od tygodni rozprowadzane są plotki na ten temat, to się nazywa
proszę pana zarządzanie strachem. To jest najniższa rzecz jaką jeden człowiek może zrobić
drugiemu człowiekowi. To jest zarządzanie jego najgorszą emocją jaką może mieć, czyli
strachem. Straszenie a jednocześnie pogarda, nic nie jesteście warci, oni was chcą bo
śmietnik, jakie to jest obrzydliwe. Czy pan tego nie czuje? Jednocześnie zarówno wójt jak i
radni tej gminy są traktowani jak krętacze, którzy coś za plecami społeczności chcą zrobić
złego. Być może niektórzy z państwa mają takie doświadczenie z samorządem. W tej kadencji
takiego doświadczenia, na takie określenie nie zasłużył nikt. W związku z tym, radzę
wstrzemięźliwość. A jeżeli pan, który uczestniczył w kilku spotkaniach konsultacyjnych, z
kamerą zresztą, w różnych spotkaniach, nie wie do czego służy powiat i dlaczego powiat
lubiński daje nam szansę rozwojową a wołowski nie, to ja już nie mam panu nic do
powiedzenia. Bo pan już to powinien wiedzieć. Albo się pan przejedzie po tej gminie i
odpowie sobie sam na kilka pytań.
Radny Wojciech Medyński: Dziękuję za odpowiedź. Tak, wiadomo co da przyłączenie gminy
Wińsko powiatowi lubińskiemu, chciałbym wrócić do korzyści które osiągniemy my po
przyłączeniu i jeszcze chciałbym dodać jedno zdanie. Podczas sesji powiatu lubińskiego, w
trakcie dyskusji o wynikach konsultacji w powiecie lubińskim, dotyczących przyłączenia
gminy Wińsko, starosta Myrda powiedział takie zdanie, które bardzo mnie zaniepokoiło, że w
sumie nie przewiduje, powiedział to innym radnym, nie przewiduje większych inwestycji w
drogi nasze, ponieważ mamy lepsze niż w gminie Ścinawa. Podobno są wyremontowane po
powodzi, więc pytam się, wiemy, że dróg nam powiat lubiński już robić raczej nie będzie
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Znowu dokonuje pan nadużycia, naprawdę, pan
kłamie znowu, gdyby ta rozmowa się odbywała na komisjach ja rozumiem, pan teraz zaczyna
gwiazdorzyć. Tak, proszę pana, że wiele z nich nie odstępuje od poziomu itd. ja powiem
państwu jedno, jeżeli powiat lubiński powierza prowadzenie, nie własność tylko prowadzenie
dróg powiatowych na terenie danej gminy, danej gminie, to przekazuje to wraz ze środkami
na rok na kilometr na ten cel i kwestią mediacji, negocjacji jest jaka to jest kwota. Wtedy ta
gmina decyduje gdzie ścina pobocze, gdzie maluje pasy, gdzie łata dziury. Jeżeli składa do
różnych funduszy zewnętrznych o kawałek drogi w jakiejś gminie, to mówi że chce złożyć na
przykład na kilometr, czy na dwa a to gmina decyduje który to będzie kilometr czy dwa. I to
są te rzeczy na które nigdy nie mogliśmy liczyć w powiecie wołowskim. W tej chwili stan
powiatu wołowskiego jest taki, że jeżeli państwo powinniście umieć czytać budżet gminy,
budżet powiatu czyta się tak samo, to na inwestycje drogowe na 2020 rok przewidziano tam
28 600zł. Jest to ostatnia rata za zapłacenie projektu drogi na terenie gminy Brzeg Dolny z
2018 roku. Przetargi, wszystko jest w internecie, można znaleźć. Na inwestycje drogowe nie
ma więc ani grosza, bo kilometr drogi, remont to 300-400.000, przebudowa od pół miliona do
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miliona, zależy jaka to jest droga. A oni mają (...) no mają takie grosze bo muszą zapłacić
ostatnią ratę za projekt drogi. Cóż to musi być za autostrada przez tą wieś w gminie Brzeg
Dolny, że ostatnia rata to jest aż tyle pieniędzy. I koniec, nie ma na żaden udział własny w
żadnym funduszu dróg samorządowych, w niczym. To że, też jest w internecie nagranie jak
byłam na komisjach w powiecie w zeszłym roku, żeby wymusić, żeby jednak wzięli tę
dotację z Funduszu Dróg Samorządowych, bo inaczej zostaną zlekceważeni i już więcej nigdy
nie dostaną, chociaż są to odcinki 900m przez teren zabudowany to prawda, ale akurat takiej
drogi która była jak na drogę do S5 w możliwie najlepszym stanie, dlatego że w połowie
dokładaliśmy się bo teren zabudowany jako gmina Wińsko. Proszę się przejechać w stronę
Stryjna, w stronę Białkowa tą drogą powiatową i powiedzieć kolejny rok ani złotówki w
budżecie.
Radny Wojciech Medyński; Mogę skończyć?
Przewodnicząca Rady Regina Hukiewicz; Teraz radna
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Odpowiedziałam na pytanie po co nam jest powiat
lubiński.
Radna Małgorzata Wincenciak -Podbucka; Ja mam takie pytanie ponieważ jesteśmy tak jak
pan Kaczmarek powiedział radnymi całej gminy, ale wiadomo że każdy ma tam w sercu ten
swój okręg. Okręg orzeszkowski jest można powiedzieć najbliżej Wołowa i dobrze
skomunikowany z Wołowem, mimo to mieszkańcy jakoś nie mają dużych niepokoi ponieważ
są związani bardzo też z powiatem lubińskim i myślę, że większość ludzi tak jakby brzydko
powiem ale jest im to obojętne tak naprawdę jaki jest powiat. Jeżeli chodzi o jakąś kwestię
taką problemową, ja coś czytałam na ten temat, ale może pani Wójt też wyjaśni sytuację z
księgami wieczystymi, bo ludzie się tego obawiają, że nie będą mogli trafić, że to będzie
problemowe.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Od kilku lat księga wieczysta nie jest nam fizycznie
do niczego potrzebna. Księgi wieczyste są potrzebne do aktów notarialnych, wszystkie są
zmigrowane, wszystkie są w internecie, podając numer księgi do notariusza, notariusz ma
swój portal specjalistyczny na którym wydobywa tę księgę i nią posługuje się przy akcie
notarialnym, tak samo u notariusza płacimy za wpis do księgi i notariusz kieruje zmiany w
księgach do ksiąg wieczystych. Komu będzie potrzebny dostęp do ksiąg wieczystych, tych
papierowych? No komuś kto przed laty zrobił postępowanie, nabył nieruchomość a jeszcze
notariusz nie miał wtedy obowiązku wysyłania zmiany do ksiąg i będzie musiał stare błędy
wyprostować. Więc wiele mamy takich spraw, gmina też prowadzi z naszymi
współwłaścicielami, spadkobiercami że okazuje się, że sprawa była zrobiona w 78, 89, 94 , że
są spadkobiercy ale nie ma ich w księgach, w księgach jest ciągle ta osoba która zmarła.
Dlaczego? Bo trzeba było od notariusza iści prosto do ksiąg, zapłacić 150zł i poczynić tę
zmianę. Więc ludzie mówią tak, a i tak jestem spadkobiercą więc szkoda 150zł, kiedyś to
załatwię jak będę potrzebował. I dlatego w księgach jest taki bałagan u niektórych. I teraz ci
ludzie, którzy będą musieli naprawić swoje stare błędy, będą się musieli wybrać rzeczywiście
do ksiąg, innym księgi są po prostu jako fizyczny zbiór, jako archiwum po prostu
niepotrzebne. Zresztą większość dokumentów w tej chwili jest zmigrowana, jest w obiegu
elektronicznym, i generalnie cyfryzacja kraju idzie w takim kierunku żeby wszystko było
dostępne elektronicznie, już w tej chwili sądy mają prawo do korzystania z danych naszych
osobowych, PESEL itd., że nie trzeba pisać pism żeby ustalić adres tak że wędrówka do
urzędu to już jest dla kogoś w wyjątkowo skomplikowanej sytuacji albo jak po prostu lubi.
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę
przerwa 13.45-13.55
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Radny Wojciech Medyński; Czy to prawda, co prawda to też cytat z sesji powiatu
lubińskiego, starosta Myrda powiedział radnym powiatowym w Lubinie, że na utrzymanie
dróg powiatowych to już dopowiadam, ale myślę że o takie chodziło, bo o innych trudno z
jego pozycji mówić, powiat lubiński będzie przeznaczać od pięciu do siedmiu tysięcy? Czy
były jakieś konsultacje w tej sprawie?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Sesje powiatu lubińskiego, jak wszystkie inne sesje
są otwarte, pytanie do starosty Myrdy należy zadawać na sesji powiatu lubińskiego staroście
Myrdzie. Ja powiedziałam, że kwestia mediacji, negocjacji jest, jaka to jest kwota do
kilometra rocznie a z jego strony było pytanie czy my to udźwigniemy jako instytucja. Czy
mamy ludzi, czy są firmy które mogłyby się tym zająć. Jest to jedna z rzeczy które w grupach
roboczych omawialiśmy, ale pytań do starosty Myrdy proszę mi nie zadawać.
Radny Józef Kaczmarek; Ja może się odniosę do wypowiedzi pani Wójt z przed przerwy, że
nic nie mówiliście na komisjach. Proszę państwa taka opozycja jak my jesteśmy naprawdę to
(...) a w tak ważnej sprawie, historycznym wydarzeniu to jest bardzo ważna sprawa. Jestem
czwartą kadencję radnym, z tych wszystkich uchwał które w ciągu tych lat podejmujemy to
jest bardzo ważna sprawa. Zastanówmy się co my robimy. Pytanie jeszcze jedno. W ubiegły
piątek odbyła się sesja nadzwyczajna w powiecie wołowskim, radni tam przegłosowali na 16
radnych 15 było za, 1 się wstrzymał, że konsultacje w powiecie wołowskim się odbędą, od 2
marca do 15. Czy te konsultacje będą miały jakiś wpływ na naszą uchwałę? Panie mecenasie
do pana pytanie.
Mecenas Mateusz Chlebowski; No już w tej chwili nie, termin tutaj jest trzymiesięczny, były
co prawda postulaty, żeby ten termin wydłużyć ale w ramach prac legislacyjnych
ustawodawca nie zmienił ustawy o samorządzie powiatowym w tym zakresie, w związku z
tym ten termin trzymiesięczny jest obowiązujący, jest to termin prawa materialnego tzw. jest
to termin nieprzywracalny więc wszelkie czynności podejmowane po tym terminie już są
bezskuteczne.
Radny Henryk Sawczyn; Mam takie pytanie, jakie my ogólne korzyści z tego będziemy mieć,
ogólne.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Szkoda, że nie zadał pan tego pytania na komisji. Ja
mogę tylko powiedzieć jak głosowało pana sołectwo.
Radny Henryk Sawczyn; Ja wiem.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Wiec jeżeli reprezentuje pan sołectwo, bo jest pan i
sołtysem i radnym Dąbie, to u pana 59,09% było za. Przyborów też pana okręg wyborczy
100% za, następna wioska od pana, no reprezentuje pan, zrozummy, jesteśmy Radą Gminy, ja
jestem wójtem gminy i mamy dbać o gminę, nie o powiat. My mamy dbać o gminę. Był czas
na komisjach mogliśmy dyskutować długo.
Radny Wojciech Medyński; Mam dodatkowe pytanie, czy to jest tajemnica jakie my korzyści
osiągniemy? Bo my wiemy jakie były wyniki głosowania, natomiast pytanie dotyczyło
korzyści.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Odpowiedziałabym na to pytanie bardziej
szczegółowo na komisjach a na sesji nie, bo kto chce wiedzieć jakie są korzyści ten to wie i
jeżeli możemy powiedzieć o takiej korzyści pozostania w gminie Wołów, że nawet na jeden
metr drogi znowu nie ma nigdzie pieniędzy w gminie Wińsko, jeżeli pan to uważa za korzyść
to możemy w tym tkwić. Nam przetrwanie nie jest potrzebne, nam jest potrzebny rozwój i
dynamiczny powiat lubiński daje nam na taki rozwój szansę. Jeżeli rozprowadzane są
nieprawdziwe wiadomości o tym, że to my likwidujemy powiat wołowski, to chciałam
wyjaśnić jeśli ktoś nie doczytał, że żaden przepis nie mówi ani o liczbie ludności, ani o ilości
gmin, ani o obszarze, kilometrach kwadratowych jakie stanowią o tym, że coś może być
powiatem. W związku z tym my podnieśliśmy starania o zmianę powiatu z wołowskiego na
lubiński, nie mamy nic wspólnego z plotką o tym, że likwidujemy powiat lubiński. Zmiany na
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mapie administracyjnej kraju wprowadza rząd Rzeczypospolitej Polskiej a nie wójt i rada
wiejskiej gminy.
Radny Józef Kaczmarek; Pani procentami tutaj operuje, mam pytanie ile procent ogólnie
wzięło udział ludzi w konsultacjach.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Wszyscy którzy chcieli wziąć udział wzięli.
Radny Józef Kaczmarek; Ile procent w gminie Wińsko wzięło udział?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Było to odczytywane. Ma pan to w materiałach.
Radny Józef Kaczmarek; Ile procent ogólnie, bo pani czytała sołectwa
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Jest to wszystko w tabelach materiałów. Każdy kto
chciał wziąć udział w konsultacjach miał 42 okazje ku temu w ciągu kilku miesięcy.
Radna Agnieszka Bartoszek; Panie sołtys czy pan chce wiedzieć ile osób?
Głos z sali; My wiemy
Radna Agnieszka Bartoszek; Pytałam sołtysa z Baszyna
Radny Józef Kaczmarek; Nie dostałem odpowiedzi to drugie pytanie, w powiecie lubińskim
ile wzięło procent ludzi w konsultacjach?
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Pytania do powiatu lubińskiego proszę kierować do
powiatu lubińskiego.
Radny Wojciech Medyński; Mam pytanie do pana mecenasa, czy jeśli radny nie zwracał się z
jakimś pytaniem w trakcie komisji nie może go zadać w trakcie sesji i nie może oczekiwać
odpowiedzi, jak to jest?
Mecenas Mateusz Chlebowski; Nikt nie powiedział, że
Radny Wojciech Medyński; Usłyszałem przed chwilą, że mogłem się z tym pytaniem zwracać
w trakcie komisji a teraz
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Pan się może zwracać z pytaniem a ja nie jestem
zmuszona do szczegółowych odpowiedzi. Może pan się zwracać z każdym pytaniem nawet o
konstrukcję wieży Eiffla, to nie ma żadnego znaczenia.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Były ustalenia tutaj miedzy radnymi w tym zakresie, że
wszelkiego rodzaju pytania i wątpliwości będą rozstrzygane w trakcie prac komisji, po to są te
komisje. Jeżeli komisje mają być tylko po to żeby na nich zagłosować, przyjść tylko po to
żeby zagłosować, nie dyskutować i nie wypracowywać jakiegoś merytorycznego stanowiska
to tak naprawdę po co te komisje, należałoby sobie zadać takie pytanie, jeżeli te rzeczy które
na tych komisjach powinny być podnoszone, przedyskutowane to powinny się tam dziać a nie
po to żeby je przenosić na obrady sesji. Ale nikt nie powiedział, że nie wolno tego robić.
Radna Agnieszka Bartoszek; Chciałam zwrócić uwagę i z tym samym pytaniem, nie chodzi
mi o uchwałę która została podjęta, że nie ma tam nic o referendum o której była tutaj mowa
że w związku z tym nie odbyło się referendum i mieszkańcy nie wyrazili woli w zakresie
przeprowadzenia konsultacji w formie tegoż referendum. To się mija z prawdą co tutaj jest
napisane. Nie było, powtarzam jeszcze raz nie było podczas konsultacji zapytania w sprawie
referendum. Wyraźnie jest napisane; w czasie konsultacji mieszkańcy nie wyrazili woli.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Odpowiem tylko że nieco myli pani pojęcia, wyniki
były we właściwym terminie opublikowane, nikt, żaden mieszkaniec, żaden radny który też
jest mieszkańcem nie złożył wniosku o referendum. Gdyby taki wniosek wpłynął byłby przez
państwa głosowany. Nie ma racji ten kto głośniej krzyczy na zebraniu, racje mają ci którzy
głosują i są wyniki tego głosowania, tak zebrania sołeckie jak sesje rady, to są zdarzenia
kolegialne.
Radna Agnieszka Bartoszek; Ja przepraszam to ja źle rozumuję, czyli podczas konsultacji to
znaczy po konsultacjach mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię? Przecież jest wyraźnie
napisane podczas konsultacji. Pani Wójt, ja nie rozumiem naprawdę.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica; Zauważam.
Radna Agnieszka Bartoszek; Ja też.
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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 9 radnych, przeciw głosowało 6 radnych
Ad.13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI
REWIZYJNEJ 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.14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI
BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG, PLANOWANIA I INICJATYW
GOSPODARCZYCH.
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 ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI
OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I SPORTU.
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 ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI
MIENIA KOMUNALNEGO, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU

14
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.17.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI
ROLNICTWA GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA.
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.
WOLNE WNIOSKI
Głos zabrał radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt, do pani mam pytanie, pani cały czas się
powoływała na zebrania, jeżeli chodziło o wyrażenie swojej opinii o przejście do powiatu
lubińskiego, niechże pani będzie konsekwentna bo było w Głębowicach zebranie o funduszu
sołeckim, na zebraniu funduszu sołeckiego procentowo 100% wyraziło wolę, przegłosowane
przez mieszkańców takie prace realizowane, a pani wstrzymała te prace. Pytam się dlaczego?
Proszę odpowiedzieć. To jest wola mieszkańców, pani się teraz powołuje, że zebrania
wyraziły taką wolę, tu mieszkańcy na zebraniach wyrazili taką wolę. To jest kontynuacja,
posłużę się liczbami, rok 2019 zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, rok 2020 to
samo. To jest kontynuacja ogrodzenia, schodów, kostki. To nie są pieniądze wyrzucane na
prywatne działki, imprezy, to są konkretne cele, które mieszkańcy powtarzam na zebraniu
sołeckim podjęli uchwałę, w 100% byli za. Naprawdę jesteśmy zbulwersowani, że pani akurat
to nam zabrania wykonać.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Jeśli chodzi o fundusz sołecki to ja jestem
zobowiązana dbać o środki publiczne gminy Wińsko. Fundusz sołecki to są środki publiczne
gminy Wińsko, jeżeli mieszkańcy uchwalą że chcą zrobić ognisko i na tym ognisku spalić
pieniądze gminy Wińsko, to ja będę przeciw. Świetlica wiejska w Głębowicach znajduje się w
budynku przekazanym kilka lat temu dla Gminnego Ośrodka Kultury. Ma z tyłu nieduże ale
zgrabne podwóreczko, gdzie z jednej strony to robienie płotu ma jak najbardziej sens. Ja
jednak zobaczyłam kosztorys do zlecenia które miałam podpisać, gdzie cała świetlica z każdej
strony, także z przodu gdzie tam jest dwa kroki ziemi ma być ogrodzona, z każdej strony
furtka, brama, schody wymagają małego remontu ale podjazd dla niepełnosprawnych na
schody do świetlicy, gdzie z drugiej strony jest płaskie wejście. Przypomnę ten podjazd miał
chyba 12.500 kosztować, niech każdy sobie wyobrazi, że ma prywatnie do dyspozycji taką
kwotę i wydaje ją. Ja mam dokumenty w tej sprawie, więc grodzenie Gminnego Ośrodka
Kultury z funduszu sołeckiego po to żeby nie wiem po co, żeby utrudnić wejście do niego, nie
jedna ściana bo w kosztorysie wyraźnie było napisane co. Powiedziałam, że to jest bez sensu,
marnowanie pieniędzy. Odremontowanie tych schodów które po prostu są brzydkie i
gdzieniegdzie nadgryzione to jest kilkaset, może tysiąc kilka złotych, a podjazd dla
niepełnosprawnych nie jest potrzebny z przodu. Jest wejście z tyłu, poza tym bibliotekarka ma
też taki obowiązek i go realizuje jak dostarczanie książek do domu dla osób chorych, tych
które nie mogą przyjść itd. Więc dlaczego powiedziałam nie? Dlatego, że jest to marnowanie
środków publicznych a także pewne nadużycie żeby grodzić Gminny Ośrodek Kultury.
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Ponadto, w tej świetlicy w ciągu kilku dni kiedy bibliotekarka była na urlopie, zostało
wypompowane tyle prądu co w innych świetlicach przez kilka miesięcy. Dlatego zażądałam
uściślenia i wyjaśnień co tak naprawdę odbywa się w tej świetlicy, skoro nie ma najmu i
użyczeń i dużo różnych innych nieprawidłowości jak na przykład oferta za 7.500zł bodaj na
jakąś tam pracę z zeszłorocznego funduszu, podczas kiedy pani sołtys miała świadomość, że
jest to oferta tyle że nie na piśmie, co podkreśliła za 4.000zł. W związku z tym, że zostaliśmy
przez nią wprowadzeni w błąd, zostało w mojej ocenie zmarnowane 3.500zł. Stąd w
przypadku niektórych sołectw moja ostrożność ogromna z patrzeniem na to czy to zebranie
sołeckie przegłosowało, czy to sołtys chodził po domach i zbierał podpisy pod własnym
pomysłem, to jest jedna rzecz, a druga czy pomysł ten ma sens, bo są to pieniądze budżetu. Ja
przypominam, że nie wszystkie gminy mają fundusz sołecki, że jest decyzją Rady Gminy czy
taki fundusz jest. Ja jestem za tym żeby on był dopóty dopóki ludzie mają potrzeby i pomysły
które służą społeczności. A jeżeli ten pomysł ma polegać na tym, żeby wydać kilka tysięcy na
ogrodzenie czegoś, kto był w Głębowicach w świetlicy to wie ile tam z przodu jest miejsca,
po co tam furtka, w kosztorysie to było, potem klucze, kłódki, tak nikogo nie wpuścić. Po
drugie, to nie jest świetlica wiejska w rozumieniu dosłownym, tylko to jest Gminny Ośrodek
Kultury w którym znajduje się świetlica wiejska. Po trzecie, jeżeli nie będzie żadnych potrzeb
w sołectwie Głębowice, to wtedy będziemy mogli zlikwidować fundusz sołecki, ale dopóki są
potrzeby, to nie możemy tych pieniędzy marnować. I to właśnie powiedziałam. A jeżeli pani
sołtys wzywa mnie na zebranie, najpierw dziekan ogłasza w kościele, że jest ważne zebranie a
potem ja się dowiaduję, że jest takie zebranie, to przypominam pani sołtys, że nie ta
kolejność. Najpierw ustala się termin ze mną albo ja ustalam termin z sołtysem, a potem
informujemy mieszkańców o zebraniu. O zebraniu w ostatni był to piątek przed feriami gdzie
ja dowiedziałam się dwa czy trzy dni wcześniej.
Radny Józef Kaczmarek; Pani Wójt tam była część płotu a teraz jeżeli chodzi o schody tak ad
vocem to było kilku inwestorów patrzyło, że te schody były robione 5 lat temu przez firmę i
wszystko się sypie, tam trzeba nowe cały generalny remont a podjazd jak najbardziej dlatego
że z drugiej strony jeżeli jest mokro, błoto tam nikt nie wjedzie na wózku.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; A ta kostka to do czego służy?
Radny Józef Kaczmarek; Jeżeli chodzi o energię (...) tak proszę państwa było 240zł, w tym
były organizowane impreza dla dzieci i opłatek dla seniora.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Nie jest to miejsce, sesja Rady Gminy żeby
rozmawiać o kilowatach.
Radny Józef Kaczmarek; Jeżeli idzie o ofertę, proszę państwa, pani Wójt to jest jakieś
nieporozumienie, przede wszystkim to gmina wybiera wykonawcę, to gmina składa
zamówienie i było złożone kilka ofert, ta oferta była najtańsza.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; To jest nieprawda i ja kończę dyskusję na ten temat
jeżeli jest to pytanie do mnie, bo musiałabym użyć nazwisk, a tego nie zrobię bo jest
transmisja, jest RODO. Wiec jeżeli pan dał się okłamać, niech pan idzie do urzędu i sprawdzi
i niech pan przestanie opowiadać takie bzdury, bardzo pana proszę, i nie prowokuje żebym ja
złamała prawo przy kamerach.
Radny Józef Kaczmarek; Jeszcze jedno pytanie, jakie będą prace wykonane na boisku w
Głębowicach i kiedy zakończą się.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Zgodnie z harmonogramem, harmonogram do
wglądu w inwestycjach.
Następnie głos zabrała radna Agnieszka Bartoszek; Mam pytanie do mecenasa, chciałabym
się dowiedzieć jeśli chodzi o fundusz sołecki z tego co zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim,
środki które są przeznaczone z tego funduszu można wykorzystać tylko na mieniu gminnym,
czyli rozumiem tak jak rozumiem, żeby później nie było że nie zrozumiałam, nie można tych
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środków wydawać, nie wiem, posadowić gdzieś, innych rzeczy czy cokolwiek montować na
działkach nie gminnych, prywatnych, nie wiem, jakiś innych właścicieli.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Tak.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica dodała; Jeżeli na przykład mamy ławki na których
mieszkańcy chcą usiąść to nie możemy ich tylko postawić tam gdzie jest działka gminna tylko
tam gdzie babciom się nóżki zmęczą na przykład w połowie drogi do kościółka, też
zachowujmy się racjonalnie. Inwestować można w mienie gminne i taka ławka jest mieniem
gminnym a jeżeli jest zgoda właściciela terenu żeby tam stanęła ławka, jest to miejsce
ogólnodostępne i publiczne, to ona tam może stanąć.
Mecenas Mateusz Chlebowski; Ławka jest rzeczą ruchomą a nie nieruchomością, można ją w
każdej chwili przenieść i mienie gminne może być sytuowane na podstawie chociażby zgody
właściciela żeby ta ławka tam stała jeżeli to jest ogólnodostępne miejsce.
Radna Agnieszka Bartoszek; Nie mówiłam o ławce, tu nie chodzi o ławkę. To nie chodzi o
ławki, to nie chodzi nawet o Piskorzynę.
Głos zabrał radny Henryk Sawczyn; Pani Wójt, dwa tygodnie temu zrobiliśmy taki jak pani
nazwala czyn społeczny w Budkowie, zrobiliśmy tą działkę 226 koło sklepu. Mamy też taką
prośbę, w imieniu mieszkańców Budkowa żeby zasponsorować jakąś chatkę tam postawić.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; wyjaśniła, że fundusz sołecki to fundusz sponsorski
gminy Wińsko, proszę sobie stawiać tam chatkę, ja chatki dla tych panów którzy korzystają
na co dzień ze sklepu nie będę tam sponsorować innymi środkami, bardzo pana przepraszam,
fundusz sołecki jest spory.(...) Jak ktoś chce odpocząć, zrobić grilla jest piękny plac zaraz za
wioską, jest świetlica, działka przed wioską.
Radny Henryk Sawczyn powiedział, że plac jest fajny przychodzą matki z dziećmi, pójść za
miejscowość to jest za daleko.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica przekazała, że w bardzo fatalnym miejscu w
Budkowie jest plac zabaw, zaproponowała przeniesieniu placu zabaw na działkę po drugiej
stronie na przeciwko sklepu. Wójt zwróciła się do radnego aby zaproponował mieszkańcom,
przeniesienie placu zabaw.
Radny Henryk Sawczyn zwrócił uwagę, że sołectwo pieniądze zainwestowało w chodnik.
Wójt Gminy Jolanta Krysowata- Zielnica; Na pytanie czy dołożymy żeby tam zrobić chatkę,
odpowiedź brzmi nie, dla dobra społecznego, nie. Jeżeli przenieść plac zabaw, tak ze
sprzedaży działki na której plac zabaw teraz jest. Pan zadał pytanie, ja udzieliłam odpowiedzi
a kontekst jest dla wszystkich zrozumiały.
Ad.19.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz – wobec wyczerpania porządku dziennego
sesji zamykam obrady 21 sesji Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

