1

Protokół nr 24/2020
z sesji Rady Gminy w Wińsku
odbytej w dniu 24 czerwca 2020 roku
Sesję Rady Gminy rozpoczęto o godz. 1315 i zakończono o godz. 1420
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 Zastępcę Wójta Bogusławę
Folkman, Sekretarz Gminy panią Anetę Niewiarowską, Skarbnik Gminy Annę Kupczyk,
Mecenasa pana Mateusza Chlebowskiego, kierowników jednostek.
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 XXI sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
5. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji
6. Informacje i komunikaty.
7. Dyskusja sołtysów.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Wińsko za 2019 rok.
9. Debata nad raportem o stanie gminy Wińsko za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Wińsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Wińsko za rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wińsko absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2019 r.
13. Wolne wnioski.
14. 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 XXI SESJI.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poinformowała, że protokół z XXI sesji był
do wglądu w biurze Rady Gminy, był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXI sesji.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z XXI
sesji głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.4
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXII SESJI.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poinformowała, że protokół z XXII sesji był
do wglądu w biurze Rady Gminy, był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXII sesji.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z XXII
sesji głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.5
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXIII SESJI.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poinformowała, że protokół z XXIII sesji
był do wglądu w biurze Rady Gminy, był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu z
XXIII sesji głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.6
INFORMACJE I KOMUNIKATY
Wójt Gminy Jolanta Krysowata -Zielnica przekazała informacje nt. działań podejmowanych
w okresie międzysesyjnym. Przekazała między innymi; od prawie że połowy marca, od kiedy
została pandemia ogłoszona zareagowaliśmy jako gmina błyskawicznie, to czym różniliśmy
się od innych gmin to taka troska, że skoro w co trzecim domu ktoś pracuje za granicą i
zacznie wracać, to ściągnięcie tutaj wielu ognisk COVID-a jest właściwie pewne. Stąd
pomysł żeby lokale gminne użyczać na odbycie tego dwutygodniowego pobytu poza własnym
domem, bo ci którzy umieli się zorganizować we własnym domu to jedno a ci którzy nie
mogli to drugie. Tak że te kwarantanny które miały odbywać się w rodzinach mogły odbywać
się w naszych lokalach, świetlicach, mieszkaniach które już były gotowe, ale nie zdążyliśmy
ich przed pandemią przydzielić. Tak że każdy taki lokal przerobił po kilka takich kwarantann,
myślę że był to jeden także z powodów tego że u nas, odpukać w niemalowane przypadków
zakażenia było zaledwie 8 a samych ognisk 4. Większość z tych osób po niezbędnym okresie
wyczekiwania bezobjawowych wyzdrowiała, czekamy na tych ostatnich, w nadziei że nowi
się nie pojawią, że będzie dobrze.
W tym czasie zorganizowaliśmy także nauczanie zdalne szkół, skorzystaliśmy z finansowania
100% finansowania rządowego państwa polskiego z czego zostały zakupione laptopy, łącznie
38. Wcześniej szkoły rozdały swoje komputery ósmoklasistom którzy musieli
przygotowywać się do egzaminów i by pisać próbne egzaminy zdalnie. W związku z tym
zanim pierwsze komputery z programu rządowego dotarły, to te nasze dzieci które miały
najpilniejsze potrzeby uczenia się, dostały te komputery które już w szkołach były. Jak się
szczęśliwie to zdalne nauczanie skończy, to te laptopy będą własnością naszych szkół, w
związku z tym myślę, że przez kilka najbliższych lat problemów ze sprzętem elektronicznym
w naszych szkołach nie będzie. Oprócz tego staraniem GOPS-u wspierali nas terytorialsi,
żołnierze którzy dostarczali posiłki, także nasz bank żywności został przekształcony w
rezerwę rządową, stąd posiłki można było dostarczać do tych wszystkich osób, które być
może nie zawsze spełniały kryterium pomocy społecznej ale było by zbyt ryzykowne gdyby
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się wybierały do sklepów, osoby starsze, samotne, położone w bardziej oddalonych
miejscowościach. Także do takich osób trafiły bezpłatne maski, rezerwa na wszelki wypadek
takich masek ciągle jest. Niektórzy mieszkańcy mieli pretensje, sąsiedzi rozdali każdemu po
jednej za darmo a my? Otóż nie, mieszkańcy są zaradni, o drewno na zimę zaczynają dbać od
marca także o maski potrafili zadbać. Przynajmniej je nosili a nie jak te które trafiły do rąk za
darmo a później widzimy w sąsiednich gminach że z przestrzeganiem tego było o wiele
słabiej niż u nas. Pierwsze tygodnie pandemii to wielkie porządki w ogrodach i na
podwórkach tak, że myślę że tak wysprzątanej gminy jak tej wiosny to nie mieliśmy nigdy.
Chciałam podziękować wszystkim sołtysom, wszystkim mieszkańcom za tą wielką
dyscyplinę jaka zapanowała właśnie w tych najcięższych tygodniach marca i kwietnia.
W międzyczasie ten COVID nam zaciągnął hamulec ręczny ale nie wyłączył w gminie
silnika, to znaczy wszystkie inwestycje już szły tyle że bardziej mozolnie, z większą
ostrożnością bo mniej osób mogło pracować, trudniej było załatwiać sprawy między
instytucjami, niemniej niczego nie zarzuciliśmy i dzięki temu udało się uruchomić (...) w
czerwcu udało się uruchomić nasz czwarty żłobek, żłobek jest jeden ale w czterech osobach,
więc już teraz mamy ten głębowicki żłobek uruchomiony.
Udało się otworzyć, odebrać trzy pierwsze z siedmiu dróg z Funduszu Dróg Samorządowych.
Kto brał udział w uroczystym otwarciu to wie jak było, kto nie brał udziału może zajrzeć do
internetu i zobaczyć jak było. Naprawdę mamy się czym pochwalić, czuć wyraźną różnicę
gdy się z drogi powiatowej skręca na drogę gminną i w takim kierunku zamierzamy nadal iść.
Co też ważne, są w Białkowie który nie jest naszą własnością tylko leży na naszym terenie,
bardzo zaawansowane, właściwie na końcówce są prace budowlane, prace związane z
zabytkowym parkiem. Uniwersytet Wrocławski ma nowego rektora prof. Wiszewski
przyjechał w pierwszym dniu po nominacji właśnie do Białkowa. Żartowaliśmy sobie, że tak
jak prezydent po wyborze, pierwsza wizyta zagraniczna świadczy o jego polityce
zagranicznej przez całą kadencję, także pierwsza wizyta po nominacji nowego rektora to
właśnie wizyta w Białkowie w gminie Wińsko świadczy o tym, że to miejsce będzie dla
niego ważne. I pierwsze spotkanie nasze świadczy o tym, że tak właśnie jest. Do końca roku
obiekt będzie oddany do użytku. Tutaj także nasza rola w tym, żeby jego funkcjonowanie
było z korzyścią dla naszej gminy, żeby rzeczywiście uczniowie, studenci, turyści zaczęli
przelewać się falą po naszej gminie w kierunku Białkowa właśnie, a przy okazji odwiedzali
także inne miejsca. Stąd także uważam, że ogromnym sukcesem jest zdobycie środków 75%
na tę siódmą drogę z Funduszu Dróg Samorządowych czyli kontynuacja drogi w Stryjnie
przez las do Białkowa, przez Białków taką pętlą i aż do Grzeszyna. To nie będzie ani droga
szeroka ani jakaś autostrada, bo zależy nam na tym, żeby tam ruch odbywał się sublokalny
ale żeby dojazd do Białkowa był, więc robimy, jest już po przetargu 2,4km drogi ponieważ
powiat nie chciał złożyć wniosku na 0,8km drogi, ale te 0,8 też się przyda dla pieszych i
rowerów, a dla samochodów będą te nasze drogi gminne, zarówno od powiatowej jadąc S5
jak i od drogi krajowej 36 na wysokości Grzeszyna.
Spotkało nas jedno nieszczęście w czasie kiedy niemieliśmy ze sobą bliższego kontaktu, to
pożar przy ul. Piłsudskiego 23. W tej chwili prokuratura i policja zajmują się dochodzeniem
w sprawie przyczyn tego pożaru, natomiast tu znowu podziękowania dla wszystkich służb od
straży pożarnej, policji przez ZGKiM i GOPS ponieważ ani godziny pogorzelcy, cztery
rodziny, ani godziny nie spędziły pod gołym niebem. Szczęście w nieszczęściu, że na
przeciwko jest Senior, a z boku GOPS wiec tę pierwszą noc spędzili tam, a w ciągu pierwszej
doby wszyscy znaleźli się w lokalach zastępczych z pralkami, lodówkami, światłem, wodą,
piecem, ogrzewaniem, ze wszystkim. Uruchomienie tych czterech lokali w tak krótkim czasie
to był wyczyn. Żadnej gminy chyba nie stać nawet miejskiej na to żeby nie do hotelu ale do
lokali mieszkalnych czy spełniających warunki bycia mieszkalnymi można było w ciągu
jednej doby aż cztery rodziny przesiedlić. A tutaj się udało. Myślę, że pokazaliśmy wszyscy
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że nasze służby potrafią działać naprawdę fantastycznie i w sytuacjach krytycznych się
sprawdzają a także mieszkańcy(...) znalazły się także meble, to wszystko co jest niezbędne do
życia przez ten czas kiedy będą mogli zamieszkać znowu w zupełnie normalnych warunkach.
Zmienia się także mimo pandemii nasz rynek. Udało się po latach starań nakłonić właściciela
do wyburzenia pawilonu, wspomnienia z lat 60-tych. Wspomnienia są miłe, obiekt był
koszmarny zwłaszcza od kiedy nie było w nim już życia. Wszyscy pytają co tam będzie. Na
pewno coś ładnego, na pewno funkcjonalnego, obiekt jest prywatny, właściciel zapowiada, że
raczej prędzej niż później ta pierzeja rynku znowu będzie piękna.
Zbiegło się to w czasie z planowanymi przez nas wcześniej badaniami nieinwazyjnymi,
badaniami archeologicznymi rynku, szczególnie miejsca w którym stał ratusz i już wstępne
wyniki, badania georadarem, dronem i skanerem wskazują na to, że piwnice są zachowane w
bardzo dobrym stanie. Zachował się także mityczny tunel między urzędem gminy a ratuszem.
Wszystko wskazuje na to, że on rzeczywiście jest, biegnie pod drogą krajową. Takie
symulacje wielowymiarowe jak to teraz wygląda pod ziemią, nad ziemią mają powstać na
początku chyba lipca, także wtedy je opublikujemy i wszyscy państwo będziecie mogli je
obejrzeć i wtedy będziemy mogli sobie odpowiedzieć na pytanie co z tego robimy dalej.
Ostatnie prace na tym etapie zalewu się kończą, jeszcze dzisiaj służby walczą żeby było
pięknie ponieważ w sobotę już teraz wszystkich państwa zapraszam o godzinie 12.00
odbędzie się uroczyste otwarcie i zabawa na wolnym powietrzu związana z legalizacją z
legalnym otwarciem naszego zalewu jako kąpieliska, bo jako łowisko już od początku
czerwca funkcjonuje i pierwsze zawody wędkarskie dla dzieci już się na nim odbyły.
Otrzymaliśmy jeszcze szereg innych mniejszych dofinansowań od książek do bibliotek, tych
rzeczonych komputerów, kolejne dwie stołówki szkolne, został jeszcze tylko Krzelów na
przyszły rok. W tamtym roku robiliśmy z dofinansowania 100.000zł z programu rządowego
Wińsko, gdzie jest kuchnia i stołówka, a z kolei takie przygotowywanie śniadań i wydawanie
posiłków w pozostałych małych szkołach, to w tym roku Głębowice i Orzeszków. W
przyszłym roku będziemy startować już tylko o Krzelów i będziemy mieli z tym święty
spokój.
Odbyła się także rada budowy sali gimnastycznej w Orzeszkowie. Wbrew temu co można
było zobaczyć w lokalnych mediach, nareszcie dzieciaczki będą miały gdzie mieć wf.
dzieciaczki mają gdzie mieć wf, nie mamy z tym problemu. Brakuje nam klas w Orzeszkowie
a ta sala gimnastyczna to jest super nowoczesny obiekt za 6.000.000zł, z czego 95%
otrzymaliśmy z RPO ze środków unijnych. Będzie to takie centrum sportowe połączone i z
boiskiem i z OSĄ, które pozwoli organizować poważne zawody, ale także będzie w pełni
dostosowane, prawie że samowystarczalne energetycznie, ale także dostosowane dla sportu
osób niepełnosprawnych. Tak że Orzeszków może stać się takim miejscem na mapie Polski
wyjątkowym gdzie takie zawody, takie sporty będzie można i uprawiać i organizować.
Dwie drogi i dwa odcinki dróg wojewódzkich idą do remontu. Trwa remont w Baszynie, to
jest inwestycja wojewódzka czyli DSDiK, wszelkie objazdy i wszystko co się z tym wiąże
jest właśnie w rękach DSDiK i wykonawcy. Jest już także po przetargu na drugi odcinek, to
jest Rajczyn-Gryżyce to jest druga droga wojewódzka, tak że jak cztery lata na drogach
wojewódzkich nie działo się nic, tak teraz udało się doprowadzić do tego, że aż dwa odcinki
poszły do remontu w ciągu jednego sezonu. Mam nadzieję, że jest to dobry znak i że w
przyszłym roku będziemy mogli przez Młoty, Konary i Moczydlnicę połączyć się ze światem
ruchem także ciężarowym, a nie tylko takim wolnym osobowym bo auta się minąć nie mogą
a jest to wstyd zwłaszcza że dotyczy drogi o randze wojewódzkiej.
Na zakończenie powiem tylko że zupełnie przypadkiem słyszałam rozmowę kilku panów, nie
wiedzieli kim jestem, rzecz działa się poza Wińskiem. Powiedzieli coś co może być chyba
hasłem tej kadencji; co tam się dzieje na tej wiosce? na jakiej wiosce? no w tym Wińsku, no
siedmiu nas, największe firmy i się bijemy, bijemy i o 400zł czy o 40zł przegrałem przetarg.
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Co tam się dzieje na tej wiosce? Skąd na tej wiosce tyle kasy na te drogi? Bardzo się cieszę że
na tej wiosce jestem wójtem. Bardzo się cieszę że państwo tutaj jesteście radnymi, sołtysami,
mieszkańcami, bardzo poważni wykonawcy, potężne firmy budujące drogi dziwią się co to
się dzieje na tej wiosce, że ciągle jakieś przetargi do których my startujemy. I tego sobie na
przyszłość także życzmy.
Ad.7.
DYSKUSJA SOŁTYSÓW
Sołtysi nie zgłosili się do dyskusji
Ad. 8.
ROZPATRZENIE RAPORTU O STANIE GMINY WIŃSKO ZA 2019 ROK.
Głos zabrała Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska; raport o stanie gminy Wińsko za rok
2019 został opracowany zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym. Przedmiotowy raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Wińsko
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
gminy Wińsko i budżetu obywatelskiego. Raport rozpatrywany jest przez Radę Gminy
Wińsko na tej samej sesji na której podejmuje się uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi
Gminy Wińsko. Dokument ten i towarzysząca mu debata publiczna ma pierwszeństwo przed
tą uchwałą. W debacie mogli wziąć udział mieszkańcy ale niestety taki wniosek nie wpłynął,
także debaty mieszkańców dzisiaj nie będzie. Przedmiotowy raport przesłany został państwu
radnym na skrzynki mailowe.
Nikt z radnych nie zabrał głosu
Ad.9.
DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY WIŃSKO ZA 2019 ROK.
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz poinformowała, że nikt nie zgłosił się do
debaty w wyznaczonym terminie.
Nikt z radnych nie zabrał głosu
Ad.10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WOTUM ZAUFANIA DLA
WÓJTA GMINY WIŃSKO.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska.
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 ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WIŃSKO ZA ROK 2019.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Skarbnik Gminy p. Anna Kupczyk.
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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 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WÓJTOWI GMINY WIŃSKO
ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIŃSKO ZA
2019R.
Przewodnicząca Rady Regina Hukiewicz poinformowała, że państwo radni zapoznali się ze
sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, informacją o
stanie mienia komunalnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
Komisja Rewizyjna w dniu 02 czerwca 2020 roku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
finansowym Gminy za 2019 rok, sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu za 2019r.
informacją o stanie mienia gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we
Wrocławiu, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok i wystąpiła z
wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Kilanowski odczytał uchwałę Komisji
Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wińsko za 2019
rok.
Sekretarz Gminy p. Aneta Niewiarowska odczytała uchwałę nr IV/41/2020 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2020 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wińsko sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Wińsko za 2019 rok.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.
STANOWISKA KOMISJI W ZAŁĄCZENIU DO PROTOKOŁU
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz- poddała pod głosowanie projekt
uchwały w tej sprawie
W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 15 radnych, za uchwałą w tej sprawie
głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad.13.
WOLNE WNIOSKI
Ad.14.
ZAKOŃCZENIE SESJI
Przewodnicząca Rady Gminy Regina Hukiewicz – wobec wyczerpania porządku dziennego
sesji zamykam obrady 24 sesji Rady Gminy Wińsko.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Barbara Sagan

