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PPrroottookkóółł  nnrr  2211//22002200  

zz  sseessjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  ww  WWiińńsskkuu  

ooddbbyytteejj  ww  ddnniiuu  2266  lluutteeggoo  22002200  rrookkuu 
 

Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 12
50 

zakończono o godz. 14
30.

 

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.  

  

AAdd..11    

OOTTWWAARRCCIIEE  SSEESSJJII 
Sesję otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko Regina 

Hukiewicz. Przewodnicząca Rady Gminy powitała biorących udział w sesji państwa radnych, 

sołtysów, panią Wójt Gminy Jolantę Krysowatą- Zielnica, panią Anetę Niewiarowską 

Sekretarz Gminy, Głównego specjalistę ds. księgowości panią Joannę Mikołajczyk, Mecenasa 

pana Mateusza Chlebowskiego. 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli;  

11..  Paulina Rudnicka - Inspektor ds. funduszu sołeckiego i infrastruktury technicznej 

22..  Paulina Szkołut - Młodszy referent ds. opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

33..  Ryszard Procyszyn - Inspektor  

AAdd..22  

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOPPOONNOOWWAANNEEGGOO    PPOORRZZĄĄDDKKUU  OOBBRRAADD   
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) 
 

AAdd..33    

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  ZZ  XXIIXX  SSEESSJJII..  

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

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

  

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z XIX  sseessjjii..  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1155  rraaddnnyycchh,,  zzaa  pprrzzyyjjęęcciieemm  pprroottookkoołłuu  zz  XXIIXX  sseessjjii  ggłłoossoowwaałłoo  1155  

rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  
  

AAdd..44    

PPRRZZYYJJĘĘCCIIEE  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  ZZ  XXXX  SSEESSJJII..  

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

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

  

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z XX  sseessjjii..  

WW  ggłłoossoowwaanniiuu  uuddzziiaałł  wwzziięęłłoo  1155  rraaddnnyycchh,,  zzaa  pprrzzyyjjęęcciieemm  pprroottookkoołłuu  zz  XXXX  sseessjjii  ggłłoossoowwaałłoo  1155  

rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee))  

  

AAdd..55   

IINNFFOORRMMAACCJJEE  II  KKOOMMUUNNIIKKAATTYY 
Wójt Gminy Jolanta Krysowata-Zielnica przekazała, że może je przekazać teraz albo w 

wolnych wnioskach.  

  

AAdd..66..  

DDYYSSKKUUSSJJAA  SSOOŁŁTTYYSSÓÓWW  

SSoołłttyyss  PPrrzzyybboorroowwaa  MMaacciieejj  KKiiaałłkkaa  pprrzzeekkaazzaałł,,  żżee  ppoo  oossttaattnniieejj  wwiicchhuurrzzee,,  ww  kklloonnoowweejj  aalleeii  jjeesstt  

dduużżoo  ppoołłaammaannyycchh  kkoonnaarróóww..  MMiieesszzkkaańńccyy  jjee  ppoozzbbiieerraallii,,  jjeeddnnaakk  nniieekkttóórree  zzaawwiieessiiłłyy  ssiięę  nnaa  

ddrrzzeewwiiee,,  ssoołłttyyss  ppoopprroossiiłł  oo  iicchh  uussuunniięęcciiee  pprrzzeezz  ssttrraażżaakkóóww..  ZZggłłoossiiłł  pprroobblleemm  zz  bbyyłłyymmii  

bbuuddyynnkkaammii  ppooppeeggeeeerroowwsskkiimmii,,  zz  oobboorryy  ssppaaddłłoo  ssppoorroo  ddaacchhóówweekk,,  cczzęęśśćć  ggąąssiioorróóww  zzaawwiieessiiłłoo  ssiięę  

nnaa  ddrruuttaacchh  oodd  ppiioorruunnoocchhrroonnóóww,,  ssttwwaarrzzaajjąą  zzaaggrroożżeenniiee.. 

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.  

  

AAdd..  77..    

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  ZZMMIIAANNYY  BBUUDDŻŻEETTUU  GGMMIINNYY  WWIIŃŃSSKKOO  NNAA  

22002200  RROOKK..  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz-  poddała pod  głosowanie projekt 

uchwały  w tej sprawie  

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
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AAdd..88..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA SOŁECKIEJ STRATEGII 

ROZWOJU WSI STRYJNO POŁOŻONEJ W GMINIE WIŃSKO. 

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz-  poddała pod głosowanie projekt 

uchwały  w tej sprawie  

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..99..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  PRZYJĘCIA SOŁECKIEJ STRATEGII 

ROZWOJU WSI KOZOWO POŁOŻONEJ W GMINIE WIŃSKO. 

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz-  poddała pod  głosowanie projekt 

uchwały  w tej sprawie  

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1100..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU ZAPOBIEGAJĄCEGO 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT ORAZ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 

BEZDOMNYMI NA TERENIE GMINY WIŃSKO W 2020 R.  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz- poddała pod  głosowanie projekt 

uchwały  w tej sprawie  

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1111..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZAPROSZENIA RODZINY POLSKIEGO 

POCHODZENIA DO OSIEDLENIA SIĘ NA TERENIE GMINY WIŃSKO W 

RAMACH REPATRIACJI. 

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU  

  

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz-  poddała pod  głosowanie projekt 

uchwały  w tej sprawie  

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1122..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII W PRZEDMIOCIE 

WYŁĄCZENIA GMINY WIŃSKO Z TERYTORIUM POWIATU WOŁOWSKIEGO 
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Z JEDNOCZESNYM WŁĄCZENIEM GMINY WIŃSKO DO POWIATU 

LUBIŃSKIEGO. 

  

GGłłooss  zzaabbrraałł  rraaddnnyy  JJaacceekk  KKuubbiińńsskkii,,  zzwwrróócciiłł  ssiięę  oo  ooddcczzyyttaanniiee  uuzzaassaaddnniieenniiaa  pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy  

ppoonniieewwaażż  nniiee  bbyyłłoo  ooddcczzyyttaannee  nnaa  ppoossiieeddzzeenniiuu  kkoommiissjjii..  

SSeekkrreettaarrzz  GGmmiinnyy  AAnneettaa  NNiieewwiiaarroowwsskkaa  ooddcczzyyttaałłaa  uuzzaassaaddnniieenniiee  pprroojjeekkttuu  uucchhwwaałłyy..  ZZggłłoossiiłłaa  

aauuttooppoopprraawwkkęę  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii  MMoocczzyyddllnniiccaa  KKllaasszzttoorrnnaa  uunniieewwaażżnniioonnoo  wwyynniikk  kkoonnssuullttaaccjjii..    

  

GGłłooss  zzaabbrraałłaa  rraaddnnaa  AAggnniieesszzkkaa  BBaarrttoosszzeekk;;  CChhcciiaałłaabbyymm,,  jjeeżżeellii  zzoossttaałł  uunniieewwaażżnniioonnyy  wwyynniikk  

kkoonnssuullttaaccjjii,,  cchhcciiaałłaabbyymm  wwiieeddzziieećć  jjaakkii  bbyyłł  wwyynniikk??   

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.   

RRaaddnnaa  AAggnniieesszzkkaa  BBaarrttoosszzeekk;;  WW  uuzzaassaaddnniieenniiuu  ppiisszzee;;  ppoopprrzzeezz  kkoonnssuullttaaccjjee  mmiieesszzkkaańńccyy  ggmmiinnyy  

WWiińńsskkoo  nniiee  wwyyrraazziillii  wwoollii  ww  zzaakkrreessiiee  pprrzzeepprroowwaaddzzeenniiaa  kkoonnssuullttaaccjjii  ww  ffoorrmmiiee  rreeffeerreenndduumm  

llookkaallnneeggoo..  PPooffaattyyggoowwaałłaamm  ssiięę,,  mmaamm  ppyyttaanniiee  ddoo  rraaddnnyycchh  bboo  ttoo  jjeesstt  uucchhwwaałłaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy,,  

ppooffaattyyggoowwaałłaamm  ssiięę,,  mmaamm  zznnaajjoommyycchh  ww  wwiieelluu  mmiieejjssccoowwoośścciiaacchh  ii  ppooddzzwwoonniiłłaamm  cczzyy  bbyyllii  nnaa  

wwyybboorraacchh  ssoołłttyyssaa  ww  kkttóórryycchh  bbyyłłyy  tteeżż  pprrzzeepprroowwaaddzzaannee  kkoonnssuullttaaccjjee..  BBaasszzyynn,,  RRuuddaawwaa,,  

DDoommaanniiccee,,  CChhwwaałłkkoowwiiccee,,  KKrrzzeellóóww,,  nnaa  kkiillkkuunnaassttuu  ttyycchh,,  ttee  ssppoottkkaanniiaa  bbyyłłyy  tteeżż  nnaaggrryywwaannee,,  

mmiięęddzzyy  iinnnnyymmii  tteeżż  ww  PPiisskkoorrzzyynniiee,,  SSttrryyjjnnoo,,  dduużżoo  mmiieejjssccoowwoośśccii  oobbddzzwwoonniiłłaamm,,  nnaa  żżaaddnnyycchh  

kkoonnssuullttaaccjjaacchh  ww  ttyycchh  mmiieejjssccoowwoośścciiaacchh  nniicc  ttaakkiieeggoo  nniiee  bbyyłłoo..  NNiiee  wwyyrraazziillii  mmiieesszzkkaańńccyy  wwoollii  

sswwoojjeejj  pprrzzeezz  ggłłoossoowwaanniiee,,  cczzyy  nniiee  wwiieemm,,  cczzyy  ww  ppoossttaaccii  kkaarrttyy  ddoo  ttaakkiieeggoo  wwyyrraażżeenniiaa  sswwoojjeeggoo  

zzddaanniiaa,,  nniiee  bbyyłłoo  ww  ooggóóllee  ttaakkiieeggoo  zzaappyyttaanniiaa..   

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.   

RRaaddnnaa  AAggnniieesszzkkaa  BBaarrttoosszzeekk;;  PPaannii  WWóójjtt,,  ttoo  nniiee  jjeesstt  zzddaanniiee  uuzzuuppeełłnniiaajjąąccee,,  ttoo  jjeesstt  wwyyrraaźźnniiee  

nnaappiissaannee,,  żżee  mmiieesszzkkaańńccyy  nniiee  wwyyrraazziillii  wwoollii,,  ddllaatteeggoo  mmoojjee  ppyyttaanniiee  bbrrzzmmiiaałłoo  ww  jjaakkii  ssppoossóóbb  nniiee  

wwyyrraazziillii??  GGłłoossuujjąącc,,  nniiee  wwiieemm  ppooddnnoosszząącc  rręękkęę  ww  ffoorrmmiiee  ggłłoossoowwaanniiaa  cczzyy  ww  ffoorrmmiiee  kkaarrttyy,,  jjeeżżeellii  

nniiee  wwyyrraazziillii??  BBoo  jjeeżżeellii  ((......))  PPaann  OOrrłłoowwsskkii  nnaawweett  bbyyłł  ww  PPiisskkoorrzzyynniiee  ii    nnaaggrryywwaałł   
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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. 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa  RRaaddyy  ooggłłoossiiłłaa  pprrzzeerrwwęę    

pprrzzeerrwwaa  1133..4455--1133..5555  

 



11 

 

 

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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SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz-  poddała pod  głosowanie projekt 

uchwały  w tej sprawie  

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 99  rraaddnnyycchh,,  pprrzzeecciiww  ggłłoossoowwaałłoo  66  rraaddnnyycchh 
 

AAdd..1133..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI 

REWIZYJNEJ NA 2020 ROK. 

    

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz-  poddała pod  głosowanie projekt 

uchwały  w tej sprawie 

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..1144..  

PPOODDJJĘĘCCIIEE  UUCCHHWWAAŁŁYY  WW  SSPPRRAAWWIIEE  RROOCCZZNNEEGGOO  PPLLAANNUU  PPRRAACCYY  KKOOMMIISSJJII  

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

GGOOSSPPOODDAARRCCZZYYCCHH..  

  

SSTTAANNOOWWIISSKKAA  KKOOMMIISSJJII  WW  ZZAAŁŁĄĄCCZZEENNIIUU  DDOO  PPRROOTTOOKKOOŁŁUU 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz-  poddała pod  głosowanie projekt 

uchwały  w tej sprawie  

W  głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych,  za  uchwałą  w tej sprawie  

głosowało 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
 

AAdd..1155..  

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 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1166..  

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PLANU PRACY KOMISJI 

MIENIA KOMUNALNEGO, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO. 

  

STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU  
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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 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1177..  

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 1155  rraaddnnyycchh  ((jjeeddnnooggłłoośśnniiee)) 
  

AAdd..1188..  

WWOOLLNNEE  WWNNIIOOSSKKII  

GGłłooss  zzaabbrraałł  rraaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk;;  PPaannii  WWóójjtt,,  ddoo  ppaannii    mmaamm  ppyyttaanniiee,,  ppaannii  ccaałłyy  cczzaass  ssiięę  

ppoowwoołłyywwaałłaa  nnaa  zzeebbrraanniiaa,,  jjeeżżeellii  cchhooddzziiłłoo  oo  wwyyrraażżeenniiee  sswwoojjeejj  ooppiinniiii  oo  pprrzzeejjśścciiee  ddoo  ppoowwiiaattuu  

lluubbiińńsskkiieeggoo,,  nniieecchhżżee  ppaannii  bbęęddzziiee  kkoonnsseekkwweennttnnaa  bboo  bbyyłłoo  ww  GGłłęębboowwiiccaacchh  zzeebbrraanniiee  oo  ffuunndduusszzuu  

ssoołłeecckkiimm,,  nnaa  zzeebbrraanniiuu  ffuunndduusszzuu  ssoołłeecckkiieeggoo  pprroocceennttoowwoo  110000%%  wwyyrraazziiłłoo  wwoollęę,,  pprrzzeeggłłoossoowwaannee  

pprrzzeezz  mmiieesszzkkaańńccóóww  ttaakkiiee  pprraaccee  rreeaalliizzoowwaannee,,  aa  ppaannii  wwssttrrzzyymmaałłaa  ttee  pprraaccee..  PPyyttaamm  ssiięę  ddllaacczzeeggoo??  

PPrroosszzęę  ooddppoowwiieeddzziieećć..  TToo  jjeesstt  wwoollaa  mmiieesszzkkaańńccóóww,,  ppaannii  ssiięę  tteerraazz  ppoowwoołłuujjee,,  żżee  zzeebbrraanniiaa  

wwyyrraazziiłłyy  ttaakkąą  wwoollęę,,  ttuu  mmiieesszzkkaańńccyy  nnaa  zzeebbrraanniiaacchh  wwyyrraazziillii  ttaakkąą  wwoollęę..  TToo  jjeesstt  kkoonnttyynnuuaaccjjaa,,  

ppoossłłuużżęę  ssiięę  lliicczzbbaammii,,  rrookk  22001199  zzaaggoossppooddaarroowwaanniiee  tteerreennuu  pprrzzyy  śśwwiieettlliiccyy  wwiieejjsskkiieejj,,  rrookk  22002200  ttoo  

ssaammoo..  TToo  jjeesstt  kkoonnttyynnuuaaccjjaa  ooggrrooddzzeenniiaa,,  sscchhooddóóww,,  kkoossttkkii..  TToo  nniiee  ssąą  ppiieenniiąąddzzee  wwyyrrzzuuccaannee  nnaa  

pprryywwaattnnee  ddzziiaałłkkii,,  iimmpprreezzyy,,  ttoo  ssąą  kkoonnkkrreettnnee  cceellee,,  kkttóórree  mmiieesszzkkaańńccyy  ppoowwttaarrzzaamm  nnaa  zzeebbrraanniiuu  

ssoołłeecckkiimm  ppooddjjęęllii  uucchhwwaałłęę,,  ww  110000%%  bbyyllii  zzaa..  NNaapprraawwddęę  jjeesstteeśśmmyy  zzbbuullwweerrssoowwaannii,,  żżee  ppaannii  aakkuurraatt  

ttoo  nnaamm  zzaabbrraanniiaa  wwyykkoonnaaćć..    

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa--  ZZiieellnniiccaa;;  JJeeśśllii  cchhooddzzii  oo  ffuunndduusszz  ssoołłeecckkii  ttoo  jjaa  jjeesstteemm  

zzoobboowwiiąązzaannaa  ddbbaaćć  oo  śśrrooddkkii  ppuubblliicczznnee  ggmmiinnyy  WWiińńsskkoo..  FFuunndduusszz  ssoołłeecckkii  ttoo  ssąą  śśrrooddkkii  ppuubblliicczznnee  

ggmmiinnyy  WWiińńsskkoo,,  jjeeżżeellii  mmiieesszzkkaańńccyy  uucchhwwaalląą  żżee  cchhccąą  zzrroobbiićć  ooggnniisskkoo  ii  nnaa  ttyymm  ooggnniisskkuu  ssppaalliićć  

ppiieenniiąąddzzee  ggmmiinnyy  WWiińńsskkoo,,  ttoo  jjaa  bbęęddęę  pprrzzeecciiww..  ŚŚwwiieettlliiccaa  wwiieejjsskkaa  ww  GGłłęębboowwiiccaacchh  zznnaajjdduujjee  ssiięę  ww  

bbuuddyynnkkuu  pprrzzeekkaazzaannyymm  kkiillkkaa  llaatt  tteemmuu  ddllaa  GGmmiinnnneeggoo  OOśśrrooddkkaa  KKuullttuurryy..  MMaa  zz  ttyyłłuu  nniieedduużżee  aallee  

zzggrraabbnnee  ppooddwwóórreecczzkkoo,,  ggddzziiee  zz  jjeeddnneejj  ssttrroonnyy  ttoo  rroobbiieenniiee  ppłłoottuu  mmaa  jjaakk  nnaajjbbaarrddzziieejj  sseennss..  JJaa  

jjeeddnnaakk  zzoobbaacczzyyłłaamm  kkoosszzttoorryyss  ddoo  zzlleecceenniiaa  kkttóórree  mmiiaałłaamm  ppooddppiissaaćć,,  ggddzziiee  ccaałłaa  śśwwiieettlliiccaa  zz  kkaażżddeejj  

ssttrroonnyy,,  ttaakkżżee  zz  pprrzzoodduu  ggddzziiee  ttaamm  jjeesstt  ddwwaa  kkrrookkii  zziieemmii  mmaa  bbyyćć  ooggrrooddzzoonnaa,,  zz  kkaażżddeejj  ssttrroonnyy  

ffuurrttkkaa,,  bbrraammaa,,  sscchhooddyy  wwyymmaaggaajjąą  mmaałłeeggoo  rreemmoonnttuu  aallee  ppooddjjaazzdd  ddllaa  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh  nnaa  

sscchhooddyy  ddoo  śśwwiieettlliiccyy,,  ggddzziiee  zz  ddrruuggiieejj  ssttrroonnyy  jjeesstt  ppłłaasskkiiee  wweejjśścciiee..  PPrrzzyyppoommnnęę  tteenn  ppooddjjaazzdd  mmiiaałł  

cchhyybbaa  1122..550000  kkoosszzttoowwaaćć,,  nniieecchh  kkaażżddyy  ssoobbiiee  wwyyoobbrraazzii,,  żżee  mmaa  pprryywwaattnniiee  ddoo  ddyyssppoozzyyccjjii  ttaakkąą  

kkwwoottęę  ii  wwyyddaajjee  jjąą..  JJaa  mmaamm  ddookkuummeennttyy  ww  tteejj  sspprraawwiiee,,  wwiięęcc  ggrrooddzzeenniiee  GGmmiinnnneeggoo  OOśśrrooddkkaa  

KKuullttuurryy  zz  ffuunndduusszzuu  ssoołłeecckkiieeggoo  ppoo  ttoo  żżeebbyy  nniiee  wwiieemm  ppoo  ccoo,,  żżeebbyy  uuttrruuddnniićć  wweejjśścciiee  ddoo  nniieeggoo,,  nniiee  

jjeeddnnaa  śścciiaannaa  bboo  ww  kkoosszzttoorryyssiiee    wwyyrraaźźnniiee  bbyyłłoo  nnaappiissaannee  ccoo..  PPoowwiieeddzziiaałłaamm,,  żżee  ttoo  jjeesstt  bbeezz  sseennssuu,,  

mmaarrnnoowwaanniiee  ppiieenniięęddzzyy..  OOddrreemmoonnttoowwaanniiee  ttyycchh  sscchhooddóóww  kkttóórree  ppoo  pprroossttuu  ssąą  bbrrzzyyddkkiiee  ii  

ggddzziieenniieeggddzziiee  nnaaddggrryyzziioonnee  ttoo  jjeesstt  kkiillkkaasseett,,  mmoożżee  ttyyssiiąącc  kkiillkkaa  zzłłoottyycchh,,  aa  ppooddjjaazzdd  ddllaa  

nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh  nniiee  jjeesstt  ppoottrrzzeebbnnyy  zz  pprrzzoodduu..  JJeesstt  wweejjśścciiee  zz  ttyyłłuu,,  ppoozzaa  ttyymm  bbiibblliiootteekkaarrkkaa  mmaa  

tteeżż  ttaakkii  oobboowwiiąązzeekk  ii  ggoo  rreeaalliizzuujjee  jjaakk  ddoossttaarrcczzaanniiee  kkssiiąążżeekk  ddoo  ddoommuu  ddllaa  oossóóbb  cchhoorryycchh,,  ttyycchh  

kkttóórree  nniiee  mmooggąą  pprrzzyyjjśśćć  iittdd..  WWiięęcc  ddllaacczzeeggoo  ppoowwiieeddzziiaałłaamm  nniiee??  DDllaatteeggoo,,  żżee  jjeesstt  ttoo  mmaarrnnoowwaanniiee  

śśrrooddkkóóww  ppuubblliicczznnyycchh  aa  ttaakkżżee  ppeewwnnee  nnaadduużżyycciiee  żżeebbyy  ggrrooddzziićć  GGmmiinnnnyy  OOśśrrooddeekk  KKuullttuurryy..  
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PPoonnaaddttoo,,  ww  tteejj  śśwwiieettlliiccyy  ww  cciiąągguu  kkiillkkuu  ddnnii  kkiieeddyy  bbiibblliiootteekkaarrkkaa  bbyyłłaa  nnaa  uurrllooppiiee,,  zzoossttaałłoo  

wwyyppoommppoowwaannee  ttyyllee  pprrąądduu  ccoo  ww  iinnnnyycchh  śśwwiieettlliiccaacchh  pprrzzeezz  kkiillkkaa  mmiieessiięęccyy..  DDllaatteeggoo  zzaażżąąddaałłaamm  

uuśścciiśślleenniiaa  ii  wwyyjjaaśśnniieeńń  ccoo  ttaakk  nnaapprraawwddęę  ooddbbyywwaa  ssiięę  ww  tteejj  śśwwiieettlliiccyy,,  sskkoorroo  nniiee  mmaa  nnaajjmmuu  ii  

uużżyycczzeeńń  ii  dduużżoo  rróóżżnnyycchh  iinnnnyycchh  nniieepprraawwiiddłłoowwoośśccii  jjaakk  nnaa  pprrzzyykkłłaadd    ooffeerrttaa  zzaa  77..550000zzłł    bbooddaajj  nnaa  

jjaakkąąśś  ttaamm  pprraaccęę  zz  zzeesszzłłoorroocczznneeggoo  ffuunndduusszzuu,,  ppooddcczzaass  kkiieeddyy  ppaannii  ssoołłttyyss  mmiiaałłaa    śśwwiiaaddoommoośśćć,,  żżee  

jjeesstt  ttoo  ooffeerrttaa  ttyyllee  żżee  nniiee  nnaa  ppiiśśmmiiee,,  ccoo  ppooddkkrreeśślliiłłaa  zzaa  44..000000zzłł..  WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  ttyymm,,  żżee  zzoossttaalliiśśmmyy  

pprrzzeezz  nniiąą  wwpprroowwaaddzzeennii  ww  bbłłąądd,,  zzoossttaałłoo  ww  mmoojjeejj  oocceenniiee  zzmmaarrnnoowwaannee  33..550000zzłł..  SSttąądd  ww  

pprrzzyyppaaddkkuu  nniieekkttóórryycchh  ssoołłeeccttww  mmoojjaa  oossttrroożżnnoośśćć  ooggrroommnnaa  zz  ppaattrrzzeenniieemm  nnaa  ttoo  cczzyy  ttoo  zzeebbrraanniiee  

ssoołłeecckkiiee  pprrzzeeggłłoossoowwaałłoo,,  cczzyy  ttoo  ssoołłttyyss  cchhooddzziiłł  ppoo  ddoommaacchh  ii  zzbbiieerraałł  ppooddppiissyy  ppoodd    wwłłaassnnyymm  

ppoommyyssłłeemm,,  ttoo  jjeesstt  jjeeddnnaa  rrzzeecczz,,  aa  ddrruuggaa  cczzyy  ppoommyyssłł  tteenn  mmaa  sseennss,,  bboo  ssąą  ttoo  ppiieenniiąąddzzee  bbuuddżżeettuu..  JJaa  

pprrzzyyppoommiinnaamm,,  żżee  nniiee  wwsszzyyssttkkiiee    ggmmiinnyy  mmaajjąą  ffuunndduusszz  ssoołłeecckkii,,  żżee  jjeesstt  ddeeccyyzzjjąą  RRaaddyy  GGmmiinnyy  cczzyy  

ttaakkii  ffuunndduusszz  jjeesstt..  JJaa  jjeesstteemm  zzaa  ttyymm  żżeebbyy  oonn  bbyyłł  ddooppóóttyy  ddooppóókkii  lluuddzziiee  mmaajjąą  ppoottrrzzeebbyy  ii    ppoommyyssłłyy  

kkttóórree  ssłłuużżąą  ssppoołłeecczznnoośśccii..  AA  jjeeżżeellii  tteenn  ppoommyyssłł  mmaa  ppoolleeggaaćć  nnaa  ttyymm,,  żżeebbyy  wwyyddaaćć  kkiillkkaa  ttyyssiięęccyy  nnaa    

ooggrrooddzzeenniiee  cczzeeggoośś,,  kkttoo  bbyyłł  ww  GGłłęębboowwiiccaacchh  ww  śśwwiieettlliiccyy  ttoo  wwiiee  iillee  ttaamm  zz  pprrzzoodduu  jjeesstt  mmiieejjssccaa,,  

ppoo  ccoo  ttaamm  ffuurrttkkaa,,  ww  kkoosszzttoorryyssiiee  ttoo  bbyyłłoo,,  ppootteemm  kklluucczzee,,  kkłłóóddkkii,,  ttaakk  nniikkooggoo  nniiee  wwppuuśścciićć..  PPoo  

ddrruuggiiee,,  ttoo  nniiee  jjeesstt    śśwwiieettlliiccaa  wwiieejjsskkaa  ww  rroozzuummiieenniiuu  ddoossłłoowwnnyymm,,  ttyyllkkoo  ttoo  jjeesstt  GGmmiinnnnyy  OOśśrrooddeekk  

KKuullttuurryy  ww  kkttóórryymm  zznnaajjdduujjee  ssiięę  śśwwiieettlliiccaa  wwiieejjsskkaa..  PPoo  ttrrzzeecciiee,,  jjeeżżeellii  nniiee  bbęęddzziiee  żżaaddnnyycchh  ppoottrrzzeebb  

ww  ssoołłeeccttwwiiee  GGłłęębboowwiiccee,,  ttoo  wwtteeddyy  bbęęddzziieemmyy  mmooggllii  zzlliikkwwiiddoowwaaćć  ffuunndduusszz  ssoołłeecckkii,,  aallee  ddooppóókkii  ssąą  

ppoottrrzzeebbyy,,  ttoo  nniiee  mmoożżeemmyy  ttyycchh  ppiieenniięęddzzyy  mmaarrnnoowwaaćć..    II  ttoo  wwłłaaśśnniiee    ppoowwiieeddzziiaałłaamm..  AA  jjeeżżeellii  ppaannii  

ssoołłttyyss  wwzzyywwaa  mmnniiee  nnaa  zzeebbrraanniiee,,  nnaajjppiieerrww  ddzziieekkaann  ooggłłaasszzaa  ww  kkoośścciieellee,,  żżee  jjeesstt  wwaażżnnee  zzeebbrraanniiee  aa  

ppootteemm  jjaa  ssiięę  ddoowwiiaadduujjęę,,  żżee  jjeesstt  ttaakkiiee  zzeebbrraanniiee,,  ttoo  pprrzzyyppoommiinnaamm  ppaannii  ssoołłttyyss,,  żżee  nniiee  ttaa  

kkoolleejjnnoośśćć..  NNaajjppiieerrww  uussttaallaa  ssiięę  tteerrmmiinn  zzee  mmnnąą  aallbboo  jjaa  uussttaallaamm  tteerrmmiinn  zz  ssoołłttyysseemm,,  aa  ppootteemm  

iinnffoorrmmuujjeemmyy  mmiieesszzkkaańńccóóww  oo  zzeebbrraanniiuu..  OO  zzeebbrraanniiuu  ww  oossttaattnnii  bbyyłł  ttoo  ppiiąątteekk  pprrzzeedd  ffeerriiaammii  ggddzziiee  

jjaa  ddoowwiieeddzziiaałłaamm  ssiięę  ddwwaa  cczzyy  ttrrzzyy  ddnnii  wwcczzeeśśnniieejj..  

RRaaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk;;  PPaannii  WWóójjtt  ttaamm  bbyyłłaa  cczzęęśśćć  ppłłoottuu  aa  tteerraazz  jjeeżżeellii  cchhooddzzii  oo  sscchhooddyy  ttaakk  aadd  

vvoocceemm  ttoo  bbyyłłoo  kkiillkkuu  iinnwweessttoorróóww  ppaattrrzzyyłłoo,,  żżee  ttee  sscchhooddyy  bbyyłłyy  rroobbiioonnee  55  llaatt  tteemmuu  pprrzzeezz  ffiirrmmęę  ii  

wwsszzyyssttkkoo  ssiięę  ssyyppiiee,,  ttaamm  ttrrzzeebbaa  nnoowwee  ccaałłyy  ggeenneerraallnnyy  rreemmoonntt  aa  ppooddjjaazzdd  jjaakk  nnaajjbbaarrddzziieejj  ddllaatteeggoo  

żżee  zz  ddrruuggiieejj  ssttrroonnyy  jjeeżżeellii  jjeesstt  mmookkrroo,,  bbłłoottoo  ttaamm  nniikktt  nniiee  wwjjeeddzziiee  nnaa  wwóózzkkuu..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa--  ZZiieellnniiccaa;;  AA  ttaa  kkoossttkkaa  ttoo  ddoo  cczzeeggoo  ssłłuużżyy??  

RRaaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk;;  JJeeżżeellii  cchhooddzzii  oo  eenneerrggiięę  ((......))  ttaakk  pprroosszzęę  ppaańńssttwwaa  bbyyłłoo  224400zzłł,,  ww  ttyymm  

bbyyłłyy  oorrggaanniizzoowwaannee  iimmpprreezzaa  ddllaa  ddzziieeccii  ii  ooppłłaatteekk  ddllaa  sseenniioorraa..    

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa--  ZZiieellnniiccaa;;  NNiiee  jjeesstt  ttoo  mmiieejjssccee,,  sseessjjaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  żżeebbyy  

rroozzmmaawwiiaaćć  oo  kkiilloowwaattaacchh..  

RRaaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk;;  JJeeżżeellii  iiddzziiee  oo  ooffeerrttęę,,  pprroosszzęę  ppaańńssttwwaa,,  ppaannii  WWóójjtt  ttoo  jjeesstt  jjaakkiieeśś  

nniieeppoorroozzuummiieenniiee,,  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  ttoo  ggmmiinnaa  wwyybbiieerraa  wwyykkoonnaawwccęę,,  ttoo  ggmmiinnaa  sskkłłaaddaa  

zzaammóówwiieenniiee  ii  bbyyłłoo  zzłłoożżoonnee  kkiillkkaa  ooffeerrtt,,  ttaa  ooffeerrttaa  bbyyłłaa  nnaajjttaańńsszzaa..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa--  ZZiieellnniiccaa;;  TToo  jjeesstt  nniieepprraawwddaa  ii  jjaa  kkoońńcczzęę  ddyysskkuussjjęę  nnaa  tteenn  tteemmaatt  

jjeeżżeellii  jjeesstt  ttoo  ppyyttaanniiee  ddoo  mmnniiee,,  bboo  mmuussiiaałłaabbyymm  uużżyyćć  nnaazzwwiisskk,,  aa  tteeggoo  nniiee  zzrroobbiięę  bboo  jjeesstt  

ttrraannssmmiissjjaa,,  jjeesstt  RROODDOO..  WWiieecc  jjeeżżeellii  ppaann  ddaałł  ssiięę  ookkłłaammaaćć,,  nniieecchh  ppaann  iiddzziiee  ddoo  uurrzzęędduu  ii  sspprraawwddzzii  

ii  nniieecchh  ppaann  pprrzzeessttaanniiee  ooppoowwiiaaddaaćć  ttaakkiiee  bbzzdduurryy,,  bbaarrddzzoo  ppaannaa  pprroosszzęę,,  ii  nniiee  pprroowwookkuujjee  żżeebbyymm  jjaa  

zzłłaammaałłaa  pprraawwoo  pprrzzyy  kkaammeerraacchh..  

RRaaddnnyy  JJóózzeeff  KKaacczzmmaarreekk;;  JJeesszzcczzee  jjeeddnnoo  ppyyttaanniiee,,  jjaakkiiee  bbęęddąą  pprraaccee  wwyykkoonnaannee  nnaa  bbooiisskkuu  ww  

GGłłęębboowwiiccaacchh  ii  kkiieeddyy  zzaakkoońńcczząą  ssiięę..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa--  ZZiieellnniiccaa;;  ZZggooddnniiee  zz  hhaarrmmoonnooggrraammeemm,,  hhaarrmmoonnooggrraamm  ddoo  

wwgglląądduu  ww  iinnwweessttyyccjjaacchh..  

NNaassttęęppnniiee  ggłłooss  zzaabbrraałłaa  rraaddnnaa  AAggnniieesszzkkaa  BBaarrttoosszzeekk;;  MMaamm  ppyyttaanniiee  ddoo  mmeecceennaassaa,,  cchhcciiaałłaabbyymm  

ssiięę  ddoowwiieeddzziieećć  jjeeśśllii  cchhooddzzii  oo  ffuunndduusszz  ssoołłeecckkii  zz  tteeggoo  ccoo  zzggooddnniiee  zz  uussttaawwąą  oo  ffuunndduusszzuu  ssoołłeecckkiimm,,  

śśrrooddkkii  kkttóórree  ssąą  pprrzzeezznnaacczzoonnee  zz  tteeggoo  ffuunndduusszzuu  mmoożżnnaa  wwyykkoorrzzyyssttaaćć  ttyyllkkoo  nnaa  mmiieenniiuu  ggmmiinnnnyymm,,  

cczzyyllii  rroozzuummiieemm  ttaakk  jjaakk  rroozzuummiieemm,,  żżeebbyy  ppóóźźnniieejj  nniiee  bbyyłłoo  żżee  nniiee  zzrroozzuummiiaałłaamm,,  nniiee  mmoożżnnaa  ttyycchh  
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śśrrooddkkóóww  wwyyddaawwaaćć,,  nniiee  wwiieemm,,  ppoossaaddoowwiićć  ggddzziieeśś,,  iinnnnyycchh  rrzzeecczzyy  cczzyy  ccookkoollwwiieekk  mmoonnttoowwaaćć  nnaa  

ddzziiaałłkkaacchh  nniiee  ggmmiinnnnyycchh,,  pprryywwaattnnyycchh,,  nniiee  wwiieemm,,  jjaakkiiśś  iinnnnyycchh  wwłłaaśścciicciieellii..    

MMeecceennaass  MMaatteeuusszz  CChhlleebboowwsskkii;;  TTaakk..    

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa--  ZZiieellnniiccaa  ddooddaałłaa;;  JJeeżżeellii  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  mmaammyy  łłaawwkkii  nnaa  kkttóórryycchh  

mmiieesszzkkaańńccyy  cchhccąą  uussiiąąśśćć  ttoo  nniiee  mmoożżeemmyy  iicchh  ttyyllkkoo  ppoossttaawwiićć  ttaamm  ggddzziiee  jjeesstt  ddzziiaałłkkaa  ggmmiinnnnaa  ttyyllkkoo  

ttaamm  ggddzziiee  bbaabbcciioomm  ssiięę  nnóóżżkkii  zzmmęęcczząą  nnaa  pprrzzyykkłłaadd  ww  ppoołłoowwiiee  ddrrooggii  ddoo  kkoośścciióółłkkaa,,  tteeżż  

zzaacchhoowwuujjmmyy  ssiięę  rraaccjjoonnaallnniiee..  IInnwweessttoowwaaćć  mmoożżnnaa  ww  mmiieenniiee  ggmmiinnnnee  ii  ttaakkaa  łłaawwkkaa  jjeesstt  mmiieenniieemm  

ggmmiinnnnyymm  aa  jjeeżżeellii  jjeesstt  zzggooddaa  wwłłaaśścciicciieellaa  tteerreennuu  żżeebbyy  ttaamm  ssttaannęęłłaa    łłaawwkkaa,,  jjeesstt  ttoo  mmiieejjssccee  

ooggóóllnnooddoossttęęppnnee  ii  ppuubblliicczznnee,,  ttoo  oonnaa  ttaamm  mmoożżee  ssttaannąąćć..  

MMeecceennaass  MMaatteeuusszz  CChhlleebboowwsskkii;;  ŁŁaawwkkaa  jjeesstt  rrzzeecczząą  rruucchhoommąą  aa  nniiee  nniieerruucchhoommoośścciiąą,,  mmoożżnnaa  jjąą  ww  

kkaażżddeejj  cchhwwiillii  pprrzzeenniieeśśćć  ii  mmiieenniiee  ggmmiinnnnee  mmoożżee  bbyyćć  ssyyttuuoowwaannee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  cchhoocciiaażżbbyy  zzggooddyy  

wwłłaaśścciicciieellaa  żżeebbyy  ttaa  łłaawwkkaa  ttaamm  ssttaałłaa  jjeeżżeellii  ttoo  jjeesstt  ooggóóllnnooddoossttęęppnnee  mmiieejjssccee..  

RRaaddnnaa  AAggnniieesszzkkaa  BBaarrttoosszzeekk;;  NNiiee  mmóówwiiłłaamm  oo  łłaawwccee,,  ttuu  nniiee  cchhooddzzii  oo  łłaawwkkęę..  TToo  nniiee  cchhooddzzii  oo  

łłaawwkkii,,  ttoo  nniiee  cchhooddzzii  nnaawweett  oo  PPiisskkoorrzzyynnęę..  

GGłłooss  zzaabbrraałł  rraaddnnyy  HHeennrryykk  SSaawwcczzyynn;;  PPaannii  WWóójjtt,,  ddwwaa  ttyyggooddnniiee  tteemmuu  zzrroobbiilliiśśmmyy  ttaakkii  jjaakk  ppaannii  

nnaazzwwaallaa  cczzyynn  ssppoołłeecczznnyy  ww  BBuuddkkoowwiiee,,  zzrroobbiilliiśśmmyy  ttąą  ddzziiaałłkkęę  222266  kkoołłoo  sskklleeppuu..  MMaammyy  tteeżż  ttaakkąą  

pprroośśbbęę,,  ww  iimmiieenniiuu  mmiieesszzkkaańńccóóww  BBuuddkkoowwaa  żżeebbyy  zzaassppoonnssoorroowwaaćć  jjaakkąąśś  cchhaattkkęę  ttaamm  ppoossttaawwiićć..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa--  ZZiieellnniiccaa;;  wwyyjjaaśśnniiłłaa,,  żżee  ffuunndduusszz  ssoołłeecckkii  ttoo  ffuunndduusszz  ssppoonnssoorrsskkii  

ggmmiinnyy  WWiińńsskkoo,,  pprroosszzęę  ssoobbiiee  ssttaawwiiaaćć  ttaamm  cchhaattkkęę,,  jjaa  cchhaattkkii  ddllaa  ttyycchh  ppaannóóww  kkttóórrzzyy  kkoorrzzyyssttaajjąą  

nnaa  ccoo  ddzziieeńń  zzee  sskklleeppuu  nniiee  bbęęddęę  ttaamm  ssppoonnssoorroowwaaćć  iinnnnyymmii  śśrrooddkkaammii,,  bbaarrddzzoo  ppaannaa  pprrzzeepprraasszzaamm,,  

ffuunndduusszz  ssoołłeecckkii  jjeesstt  ssppoorryy..((......))  JJaakk  kkttoośś  cchhccee  ooddppoocczząąćć,,  zzrroobbiićć  ggrriillllaa  jjeesstt  ppiięękknnyy  ppllaacc  zzaarraazz  zzaa  

wwiioosskkąą,,  jjeesstt  śśwwiieettlliiccaa,,  ddzziiaałłkkaa  pprrzzeedd  wwiioosskkąą..  

RRaaddnnyy  HHeennrryykk  SSaawwcczzyynn  ppoowwiieeddzziiaałł,,  żżee  ppllaacc  jjeesstt  ffaajjnnyy  pprrzzyycchhooddzząą  mmaattkkii  zz  ddzziieeććmmii,,  ppóójjśśćć  zzaa  

mmiieejjssccoowwoośśćć  ttoo  jjeesstt  zzaa  ddaalleekkoo..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa--  ZZiieellnniiccaa  pprrzzeekkaazzaałłaa,,  żżee  ww  bbaarrddzzoo  ffaattaallnnyymm  mmiieejjssccuu  ww  

BBuuddkkoowwiiee  jjeesstt  ppllaacc  zzaabbaaww,,  zzaapprrooppoonnoowwaałłaa  pprrzzeenniieessiieenniiuu  ppllaaccuu  zzaabbaaww  nnaa  ddzziiaałłkkęę  ppoo  ddrruuggiieejj  

ssttrroonniiee  nnaa  pprrzzeecciiwwkkoo  sskklleeppuu..  WWóójjtt  zzwwrróócciiłłaa  ssiięę  ddoo  rraaddnneeggoo  aabbyy  zzaapprrooppoonnoowwaałł  mmiieesszzkkaańńccoomm,,  

pprrzzeenniieessiieenniiee  ppllaaccuu  zzaabbaaww..  

RRaaddnnyy  HHeennrryykk  SSaawwcczzyynn  zzwwrróócciiłł  uuwwaaggęę,,  żżee  ssoołłeeccttwwoo  ppiieenniiąąddzzee  zzaaiinnwweessttoowwaałłoo  ww  cchhooddnniikk..  

WWóójjtt  GGmmiinnyy  JJoollaannttaa  KKrryyssoowwaattaa--  ZZiieellnniiccaa;;  NNaa  ppyyttaanniiee  cczzyy  ddoołłoożżyymmyy  żżeebbyy  ttaamm  zzrroobbiićć  cchhaattkkęę,,  

ooddppoowwiieeddźź  bbrrzzmmii  nniiee,,  ddllaa  ddoobbrraa  ssppoołłeecczznneeggoo,,  nniiee..  JJeeżżeellii  pprrzzeenniieeśśćć  ppllaacc  zzaabbaaww,,  ttaakk  zzee  

sspprrzzeeddaażżyy  ddzziiaałłkkii  nnaa  kkttóórreejj  ppllaacc  zzaabbaaww  tteerraazz  jjeesstt..  PPaann  zzaaddaałł  ppyyttaanniiee,,  jjaa  uuddzziieelliiłłaamm  ooddppoowwiieeddzzii  

aa  kkoonntteekksstt  jjeesstt  ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh  zzrroozzuummiiaałłyy..  

  

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 

 

 

 

 


